
Aquest mes llegim...
MÉS HISTÒRIES DE

LA BRUIXETA ROSAURA

Il·lustracions: Marta Balaguer
Edat: a partir de 6 anys
ISBN: 978-84-661-3983-0
Dificultat de la lectura: Fàcil
Pàgines: 64

  Maneres de llegir:
Lectura individual o lectura en parelles a la 
biblioteca d’aula. Lectura compartida amb 
adults (familiars, mestres…).

  Podeu treballar-ho des de:
Llengua catalana
Coneixement del medi natural
Educació artística
Educació en valors

  Competències:
Comunicativa lingüística i audiovisual
Artística i cultural
Coneixement i interacció amb el món físic
Competència social i ciutadana

Aquest llibre explica el dia a dia de la Rosaura, una 
bruixeta que gaudeix de les coses petites però 
indispensables de la vida, com ara la natura - les 
plantes, el vent, l’aigua, el foc -, l’amistat, els llibres...

Amb una narrativa senzilla i molt dinàmica, entrem 
al món de la Rosaura i som partícips de les seves 
peripècies: ens porta a volar amb el seu estel, a ballar 
per invocar la pluja i a gaudir de les seves lectures 
favorites asseguts al costat del foc.

Intel·ligències múltiples:
Lingüístico-verbal
Intrapersonal
Interpersonal

Naturalista

de Carles Sala i Vila

Abril
2016

Per què te’l
recomanem?

#somelquellegim
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Les il·lustracions de 
Marta Balaguer i les 
històries de Carles Sala i Vila 
constitueixen una combinació senzilla 
però efectiva d’imatges i paraules, 
que ens presenten a la Rosaura: una 
bruixa generosa i creativa. 

En els relats, la protagonista i els 
seus amics fan gala d’un enginy que 
els permet resoldre els problemes 
de manera imaginativa i, el més 
important, sempre en equip. 

D’aquesta manera, al llarg del llibre 
aprenem que, davant els problemes, 
primer hem de posar-nos a pensar per 
buscar i escollir la millor alternativa. 
I que si treballem en equip, podrem 
mirar més enllà i arribar més lluny!

Més històries de la bruixeta Rosaura és 
un recull de cinc contes protagonitzats 
per aquesta bruixa tan popular que, amb 
el gegant Gustau i el gat Mèu, resol tota 
mena de contratemps quotidians.

A través de les peripècies de la Rosaura 
i els seus amics, els lectors descobreixen 
que les coses petites i senzilles tenen un 
gran valor.

Una lectura deliciosa!

Sinopsi:

Martina Fittipaldi
Docent i investigadora 

del grup de recerca GRETEL

Dolors Ortiz
Editora de literatura

infantil i juvenil a Cruïlla

Més històries de la bruixeta Rosaura ens presenta un nou recull d’històries d’aquesta bruixe-
ta i els seus amics. Els cinc relats del llibre ens conviden a mirar com la Rosaura es relacio-
na amb la natura: com fa per canviar de lloc un niu d’ocells, com aconseguieix aigua per a 
un encanteri o com fa volar el seu estel… i també al seu gat, en Mèu!

MÉS HISTÒRIES DE LA BRUIXETA ROSAURA de Carles Sala i Vila
Abril
2016

El que
diuen...

2



Activitats:

Després de la lectura compartida del llibre, proposa als alumnes 
aprofundir en el personatge de la bruixa. Una bona manera és 
començar amb una conversa sobre el seu coneixement d’aquest 
personatge, per veure quina idea té la classe sobre el que és una 
bruixa.

A continuació, podeu llegir en veu alta la descripció que es fa 
d’aquest personatge en la novel·la Les bruixes de Roald Dahl. Això 
permetrà que els nens i nenes puguin comparar com es presenten 
les bruixes en la novel·la de Roald Dahl i com es presenta a la 
Rosaura en els contes de Carles Sala i Vila.

A partir de la comparació establerta, proposa a la classe omplir 
un quadre amb dues columnes: 

Una columna amb totes les coses que la Rosaura té en 
comú amb les bruixes “tradicionals” (munta en escombra, 
té màgia, fa encanteris...).

Una altra on assenyalin les característiques que fan de 
la Rosaura una bruixa “diferent” (el fet que és bona, és 
generosa, es preocupa pels altres...).

Un cop fet el quadre, reflexioneu en grup sobre els estereotips i la 
ruptura d’aquests en la literatura actual. A partir d’aquí, proposa 
un projecte al qual es revisin els diversos personatges arquetípics 
dels contes tradicionals: el rei, la reina, el príncep, la princesa, etc. 
Així podreu observar com apareixen als llibres infantils actuals.

MÉS HISTÒRIES DE LA BRUIXETA ROSAURA de Carles Sala i Vila
Abril
2016

La Rosaura,
una bruixa de 

veritat?
Tipus de lectura: Lectura en veu 
alta i treball a classe 

Durada orientativa: 60 minuts

Objectiu: Reconèixer i observar 
les diferències de la protagonista 
en relació amb el personatge 
clàssic de la bruixa.
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Un cop realitzada la lectura, inicia una conversa amb tota la classe 
sobre les maneres d’explicar les diferents històries al llibre. Per a 
això, pots començar preguntant:

Qui ens explica les històries de la Rosaura?

Com s’expressa aquest narrador?

Probablement els nens i nenes no hagin parat atenció a aquest 
aspecte del llibre, la qual cosa et permetrà proposar la relectura 
en equips dels diferents relats (cada grup pot elegir una de les 
històries del llibre) per trobar exemples de frases que ja hagin 
escoltat o llegit en altres llibres.

Un cop acabada la recerca, cada equip ha de llegir en veu alta 
els fragments trobats. Han de quedar recollits a un llistat global. 
Aquests són alguns exemples:

“alt com un sant Pau” (p. 10)
“més de pressa que corrents…” (p. 10)
“es posa a riure a corquèvols” (p. 26)
“rumia que rumiaràs” (p. 30)
“es posa a ploure a bots i barrals” (p. 37)
“el vent bufa de valent” (p. 40)
“ulls oberts com unes taronges” (p. 40 i p. 48)
“en un tres i no res” (p. 42)

Un cop feta la llista, convida els alumnes a rellegir els fragments, 
però aquest cop interpretant el que signifiquen pel context. 

Una altra alternativa seria escriure aquestes dites i frases fetes en 
diferents papers i introduir-les a una bossa, per tal que els alumnes 
en treguin una a l’atzar. D’aquesta manera poden emportar-se-les 
a casa i demanar als pares, avis i altres familiars que els ajudin a 
trobar el seu origen i el seu significat.

Amb aquesta nova informació, torneu a rellegir el llibre per 
reinterpretar els fragments on apareixen les frases fetes i dites. 
O bé, convida els alumnes a posar en comú les investigacions 
realitzades, ja sigui oralment o a partir de l’elaboració de làmines 
o murals.

Comparacions i 
frases fetes

Tipus de lectura: Lectura 
compartida a classe i treball en 
equip

Durada orientativa: 60 minuts

Objectiu: Observar com es 
construeix la narració a nivell 
lingüístic i reflexionar sobre 
l’ús i el significat d’algunes 
comparacions i frases fetes.



   Consulta la fitxa del llibre a
També podeu demanar una mostra al vostre comercial.

www.e-cruilla.cat/historiesRosaura
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Llegeix la pàgina 58 a classe. A aquest fragment s’explica que a 
la Rosaura li agraden els llibres de pirates, de bruixes, d’animals, 
de follets… Amb aquest punt de partida, poseu en marxa una 
investigació per observar i conèixer les maneres en què poden 
organitzar-se els textos literaris.

Comença recollint els coneixements previs que tenen els alumnes 
sobre el tema, a partir de preguntes: com creuen que s’ordenen 
els llibres de literatura? Per què creuen que s’ordenen així?

Organitza una visita a una llibreria o biblioteca propera per 
observar com estan organitzats els llibres, descobrir quins criteris 
es fan servir i conèixer les diverses categories que s’utilitzen per 
agrupar les obres literaries. Aprofiteu aquestes visites per buscar 
títols que podrien agradar-li a la Rosaura, d’acord amb el que hem 
llegit a la pàgina 58 del llibre.

Un cop posats en comú els coneixements adquirits sobre les 
maneres de categorització dels llibres, proposa una discussió 
sobre el criteri a seguir si volem organitzar els llibres de la Rosaura: 
Com els ordenem? Quines categories escollim per agrupar-los? 
Es poden classificar, per exemple, seguint un criteri temàtic, o en 
funció dels diferents personatges que protagonitzen les històries 
preferides de la Rosaura: llibres de pirates, de bruixes, d’animals, 
de follets ...

A continuació, a partir de les troballes realitzades en les visites 
a la llibreria o biblioteca, convida als teus alumnes a realitzar en 
equips un inventari dels títols que podrien estar a la biblioteca 
personal de la Rosaura, integrats en cadascuna de les diferents 
categories establertes. Cada grup pot escollir una de les categories. 
D’aquesta manera, entre tots, podeu construir un gran inventari, 
acompanyat d’imatges de les cobertes i breus ressenyes de cada 
llibre.

La biblioteca de la 

bruixeta Rosaura

Tipus de lectura: Lectura 
compartida i treball en equip

Durada orientativa: Tres sessions 
de 40 minuts

Objectiu: Conèixer i descobrir 
el gèneres literaris i la seva 
organització als entorns dedicats 
a la lectura, com biblioteques o 
llibreries.



Què n’has pensat, del llibre, mirant la coberta?

Què és el que t’ha agradat més?

Què has après?

Pinta la teva valoració:

A qui recomanaries aquest llibre?

Comparteix-ho a www.exitlector.cat/.........................................................................
PER AL MESTRE/A - Registra’t a www.exitlector.cat, crea una classe i escriu l’adreça aquí. Els teus alumnes podran 
entrar-hi i compartir de manera virtual els llibres que hagin llegit i les seves opinions, escriure un conte col·laborativament o 
gravar-se llegint en veu alta, entre altres coses. (Entorn gratuït, basat en Wordpress)

MÉS HISTÒRIES DE LA BRUIXETA ROSAURA de Carles Sala i Vila FULL PER ALS
ALUMNES

Abril
2016

La teva opinió:
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Més llibres que et poden interessar...
La bruixeta Rosaura
Autora: Carles Sala i Vila 
Il·lustradora: Marta Balaguer
ISBN:  978-84-661-4002-7
Nivell de dificultat: 

La bruixeta Rosaura té tres tresors: un de molt per-
fumat, un de molt suau i un de molt gran. A través 
d’aquestes històries, sabrem com s’ho fa per ajudar 
la lluna, que ha caigut del cel, o com treu del seu jar-
dí tot un ramat de cabres que se li mengen les flors.
Fitxa del llibre a www.e-cruilla.com/Rosaura

La bruixa de Cadaqués
Autors: Miquel Berga
Il·lustradora: Lluís Farré
ISBN:  978-84-661-3875-8
Nivell de dificultat: 

La bruixa de Cadaqués, cada vegada que apareixia, 
feia bufar una tramuntana terrible. I, llavors, ningú no 
podia sortir de casa. Un dia, els gats, farts de patir, 
van anar a veure el senyor Dalí, el pintor dels bigotis 
llargs, que va tenir una idea genial.
Fitxa del llibre a www.e-cruilla.com/bruixaCadaques

Tibúrcia, mentidera
Autor: Gabriela Rubio 
Il·lustradora: Gabriela Rubio
ISBN: 978-84-661-2166-8
Nivell de dificultat: 

La Tibúrcia cuida el Nano i la Nana quan els seus pa-
res no hi són. És una bruixa molt malvada que els fa 
treballar i els prohibeix jugar. Mentidera com és, sap 
quedar molt bé davant de tothom. Aquest any, però, 
els dos germans potser aconseguiran que no torni a 
guanyar el premi de bruixa més dolenta.
Fitxa del llibre a www.e-cruilla.com/Tiburcia 

Els recursos que conté aquest dossier han estat elaborats per Martina Fittipaldi, membre del 
grup de recerca GRETEL i docent del màster en Llibres i Literatura per a Infants de la UAB.
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