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TREBALL PREVI 
 
ACTIVITAT 1A: Omple els espais en buit 
 
 
EL ROURE I ELS SEUS AMICS (FAULA) 
 
 

Un dia de primavera, en una de les poques rouredes 
de  ___________ pènol de la Garrotxa, un ratolí de 
bosc que s’havia fet el cau entre les arrels d’un roure 
va sortir a menjar unes ____________ i des de dalt 
d’unes branques, un ______, un ocell amb plomes 
blaves a les ales, li va demanar si sabia on podia 
trobar un bon arbre per fer el niu.  
 
El _____________ li va dir que li ho explicaria al 
gran roure, l’arbre més savi del bosc, que segur que ell 
li donaria un bon consell.  
 
Un matí d’estiu, el roure li va dir al ratolí que volia 
parlar amb el _______ perquè ja tenia una solució 
per a ell. El ratolí va anar a buscar al gaig i va 
acompanyar-lo fins al gran ______________i aquest 
li va proposar ser el jardiner de les seves aglans, a 
canvi de deixar-li fer el niu a les seves branques.  
 
Però el gaig va preguntar-li si sent el seu 
______________podria continuar menjant aglans i 
el roure va dir-li que no hi havia cap problema, que 
ell feia molts ______________cada any i que volia 
que algú l’ajudés a enterra-les, perquè així, amagades 
sota terra, podrien germinar, fer-se plançons i 
créixer fins a ser roures.  
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Així doncs, el gaig va acceptar ser el seu jardiner i 
durant la ___________, quan les aglans van 
començar a caure de les branques, el gaig tenia 
molta feina, feia forats per tot el terra del bosc, posava 
les ____________ a dins, les tapava i quan a 
l’hivern tenia gana, l’ocell, feia memòria dels 
amagatalls, les desenterrava i se les ______________ 
per tenir energia per passar el fred. 
 
Passat el llarg son de l’hivern  sentint la caloreta de 
la primavera, el roure es va començar a despertar i 
al cap de pocs dies va poder veure com 
__________________ les aglans i creixien petits 
plançons ben eixerits al seu voltant. 
 
Llavors el roure va donar-li les gràcies i el gaig 
també li va dir que estava molt content del tracte que 
havien fet que tot havia anat molt bé, perquè fent el 
niu i menjant les seves aglans havia pogut passar 
l’estació més difícil per trobar menjar al bosc, 
l’_________________. 
 
Així doncs, a la roureda, el ratolí, el gaig i el 
________________ van conviure feliços durant 
molts i molts anys. 
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SOLUCIÓ ACTIVITAT 1A: Visualització en format power-point de la 
faula. A continuació el text amb tot el diàleg complert. En negreta 
les paraules que els alumnes han de descobrir. 
 
 
FAULA DEL ROURE I ELS SEUS AMICS 
 
 
Un dia de primavera, en una de les poques rouredes de roure pènol de la 
Garrotxa, un ratolí de bosc que s’havia fet el cau entre les arrels d’un roure va 
sortir a menjar unes aglans i des de dalt d’unes branques, un gaig, un ocell 
amb plomes blaves a les ales, li va demanar si sabia on podia trobar un bon 
arbre per fer el niu.  
 
El ratolí li va dir que li ho explicaria al gran roure, l’arbre més savi del bosc, que 
segur que ell li donaria un bon consell.  
 
Un matí d’estiu, el roure li va dir al ratolí que volia parlar amb el gaig perquè ja 
tenia una solució per a ell. El ratolí va anar a buscar al gaig i va acompanyar-lo 
fins al gran roure i aquest li va proposar ser el jardiner de les seves aglans, a 
canvi de deixar-li fer el niu a les seves branques.  
 
Però el gaig va preguntar-li si sent el seu jardiner podria continuar menjant 
aglans i el roure va dir-li que no ha havia cap problema, que ell feia molts fruits 
cada any i que volia que algú l’ajudés a enterra-les, perquè així, amagades sota 
terra, podrien germinar, fer-se plançons i créixer fins a ser roures.  
 
Així doncs, el gaig va acceptar ser el seu jardiner i durant la tardor, quan les 
aglans van començar a caure de les branques, el gaig tenia molta feina, feia 
forats per tot el terra del bosc, posava les aglans a dins, les tapava i quan a 
l’hivern tenia gana, l’ocell, feia memòria dels amagatalls, les desenterrava i se 
les menjava per estar fort i tenir energia per passar el fred. 
 
Passat el llarg son de l’hivern i sentint la caloreta de la primavera, el roure es va 
començar a despertar i al cap de pocs dies va poder veure com germinaven 
les aglans i creixien petits plançons ben eixerits al seu voltant. 
 
Llavors el roure va donar-li les gràcies i el gaig també li va dir que estava molt 
content del tracte que havien fet que tot havia anat molt bé, perquè fent el niu i 
menjant les seves aglans havia pogut passar l’estació més difícil per trobar 
menjar al bosc, l’hivern. 
 
Així doncs, a la roureda, el ratolí, el gaig i el roure van conviure feliços durant 
molts i molts anys. 
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ACTIVITAT 1B:  Contesta a aquestes preguntes. 
 
 

1. On viu el ratolí? 
 
 
 

2. Què li passa al gaig? 
 
 
 

3. El ratolí, a qui li va anar a explicar el 
problema del gaig? 

 
 
 
4. En quina estació de l’any el roure va parlar 

amb el gaig? 
 
 
 
5. Quin tracte van fer el roure i el gaig? 

 
 
 

6. En quina estació de l’any el gaig té més feina 
amb les aglans? 

 
 
 
 
 



                                     El Roure i els seus amics 
               Cicle inicial de Primària 

TREBALL PREVI 
 
 

7. Què fa el gaig a l’hivern quan té gana?  
 
 
 
 

8. Per què el roure està content quan es desperta 
del son de l’hivern?  

 
 
 

9. Què es diuen el roure i el gaig al final de la 
faula? 

 
 
 
 

10. I per últim, què creus que ens vol ensenyar 
aquesta faula? 
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ACTIVITAT 2: Relacionem! 
 
T’has fixa’t que al bosc, els éssers vius no viuen aïllats i que 
necessiten d’altres animals i plantes? 
 
Llegeix el següent llistat de relacions i escriu-les dins la fletxa 
corresponent. 

1. menja aglans del 
2. és el jardiner del 
3. ajuda a trobar un indret on viure 
4. deixa fer el cau al  
5. demana ajuda al  
6. deixa fer el niu a les seves branques al 
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SOLUCIÓ ACTIVITAT 2 
 
RELACIONEM! 
T’has fixa’t que al bosc, els éssers vius no viuen aïllats i que necessiten d’altres 
animals i plantes? 
Llegeix el següent llistat de relacions i escriu-les dins la fletxa corresponent. 
 

1. menja aglans del 
2. és el jardiner del 
3. ajuda a trobar un indret on viure al 
4. deixa fer el cau al  
5. demana ajuda al  
6. deixa fer el niu a les seves branques al 
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ACTIVITAT 3: Què és una faula? 
 
Després de llegir qualsevol faula, història on els personatges 
principals són éssers vius, cal saber trobar quin és el missatge 
que ens vol donar. Els següents exercicis us ajudaran: 
 
EXERCICI A: 
 
Et donem 3 opcions, subratlla la que creguis que és la correcta 
per la faula “Els roures i els seus amics” 
 

 Cal dir sempre la veritat 
 Ajudar els altres ens beneficia a tots 
 Els animals que volen són més lents 

 
EXERCICI B : 
 
Per parelles, penseu situacions on es vegi clarament el 
mateix missatge que transmet la faula “Els roures i els seus 
amics. Els següents dibuixos us poden servir de pistes! Després 
dibuixeu dins els requadres en blanc dues situacions més. 
 

                         
 
Extret http://www.pintar.cat 
 
 
 


