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Ens hi fixem: Completem i analitzem un poema

Dimensió comunicació oral

Llengua catalana 5

  Torna a escoltar el poema i completa’l:

  Ara, fes aquestes activitats:

• Subratlla quatre adjectius del poema.

• Pinta de color groc una comparació

• Pinta de color blau una exclamació.

La gatosa
Tot caminant pel bosc, una gatosa

daurada com 

m’ha 

Tinc la cama adolorida 

i veig  de sang a la ferida 

que m’hi ha quedat.

Jo no li feia cap mal! La , 

veient-me confiada, 

no m’ha donat l’alerta, 

no m’ha advertit 

que cal caminar sempre ben 

per si hi ha , en un bosc florit. 

ginesta
esgarrinxat.

puntets

traïdora

desperta
punxes

https://text-lagalera.cat/interact/public/guiesTOT_TALLERS/TT5LG/TT5LG18_ADR01_AU.mp3
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Ens hi fixem: Figures retòriques

Dimensió literària
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  Relaciona cada figura retòrica amb la definició i l’exemple corresponents:

Personificació

Hipèrbole

Metàfora

 Exageració expressiva que 

deforma la realitat. Per exemple: 

Ja t’ho he dit mil vegades.

 Designació d’una realitat 

amb el nom d’una altra, amb 

la qual té alguna relació de 

semblança. Per exemple: El 

cel era ple de cotó fluix.

 Atribució de qualitats pròpies 

de les persones a objectes o 

animals. Per exemple: Aquest 

matí el sol somriu.
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Parlem: Recitem un poema

Dimensió comunicació oral

Llengua catalana 5

  Recita aquest poema en veu alta:

  Ara, respon:

• De quins materials és fet aquest llibre màgic? 

• Com són les lletres del llibre? 

• Recordes què és una faula? 

El llibre meravellós
Tinc un llibre fet

amb pètals de rosa, 

esquitxos de mar 

i olor de maduixa. 

Per fer lletres d’or, 

una papallona 

s’hi espolsa les ales, 

i el sol les dibuixa. 

Els dits blaus del cel

hi escriuen les faules

que cap ull humà

sabria llegir. 

El vent me les conta; 

les sé de memòria! 

Me les conta el vent... 

o surten de mi?...
              JOANA RASPALL

 És fet de pètals de rosa, esquitxos 

de mar i olor de maduixa.

 Les lletres del llibre són daurades i surten de les 

ales d’una papallona.

 Una faula és una història breu protagonitzada per ani-

mals, que normalment ens vol ensenyar alguna lliçó.


