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Podeu veure un resum del llibre, així com també de la biografia de
l’autora i de la il·lustradora, a l’apartat web de llibres publicats.

Abans de llegir el llibre
1. Llegeix la coberta del llibre i després completa:
TÍTOL DE L’OBRA .................................................................................................
AUTOR .................................................................................................................
DIBUIXANT............................................................................................................
EDITORIAL ...........................................................................................................
COL·LECCIÓ ......................................................................... Núm. .....................

2. Fixa’t en el dibuix de la coberta i contesta:
• Qui és la protagonista?
................................................................................................................................
• Et sembla que li agrada menjar sopes?
...............................................................................................................................

3. Mira la part de darrere del llibre i marca les informacions que hi surtin:
Una explicació del llibre
Les cares dels personatges
La biografia de l’autora
La foto del dibuixant
El títol de la segona part
El nom de la col·lecció
4. Observa el dibuix de les pàgines 58 i 59. Creus que la història acaba bé? Per
què?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Després de llegir el llibre
1. Contesta:
–Com es diu la protagonista?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
–Quin problema té?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
–Qui cuina a casa la Raquel?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
–Què li agrada que facin els seus pares?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
–Com es resol el problema?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2. Ordena les frases tal com van al llibre.
Després, imagina que les verdures s’estan extingint i que per això no ha de
....... menjar-ne.
Els pares l’amenacen de no llegir-li més contes si no menja sopa de lletres.
.......
1 A la Raquel no li agrada menjar sopa ni verdures.
Finalment, decideix escriure amb les lletres de la sopa els gustos que més li
....... agraden.
La Raquel imagina que és una pirata en una mar de sopa.
.......

3. Encercla les coses que agraden a la Raquel i ratlla les que no.

la sopa de fideus, els caramels, les pel·lícules,
escoltar històries, els macarrons, les verdures, els pastissos,
la sopa de lletres, jugar al carrer, pintar amb llapis de colors

Activitats complementàries
1. Inventa un altre títol per a la història.
..................................................................................................................................
2. Fes un dibuix per a la coberta que representi la part de la història que t’hagi
agradat més.

3. Repassa els fils que porten la protagonista als seus menjars preferits.

4. Recorda la família de la Raquel i completa:
La mare sol cuinar .............................................., i llegeix les històries com si ..
.....................................................................................................................................
El pare sol cuinar ............................................................, i quan llegeix ...........
.....................................................................................................................................
El iaio li dóna caramels de ............................................................, i la iaia fa ...
......................................................................................................................................
5. Qui faria cada tasca a la teva família? Omple la graella.
cuinar una paella, penjar un quadre, passejar el gos, netejar
el cotxe, llegir un conte, rentar els plats, comprar el menjar,
planxar la roba, pintar una paret, posar la rentadora
MEMBRE DE LA
FAMÍLIA

TASQUES QUE FARIA

6. La Raquel somnia que és una pirata. Explica un somni que hagis tingut tu, o
inventa’n un en què siguis protagonista d’una aventura semblant.

7. A la Raquel no li agrada menjar verdures ni hortalisses, fins al punt que no sap ni
com es diuen. Ajuda-la i anota els noms d’aquestes.

8. Localitza les sis diferències entre aquestes dues portades. Quina és la de debò?

9. La mare de la Raquel vol fer una paella, però no sap gaire bé quins ingredients li
calen. Encercla els que necessita de tots aquests i completa la llista de la compra.

10. Observa els productes següents i encercla els plats que hi puguis cuinar. Saps cap
altre plat que puguis fer amb tots o alguns d’aquests ingredients? Anota’ls.

truita a la francesa, truita de xampinyons, truita de formatge,
espaguetis a la bolonyesa, ensalada de pollastre,
ou passat per aigua, pollastre a l’ast

...............................................................................................................................

11. La Raquel forma la paraula cafè, perquè és un sabor que els pares no la deixen
tastar, però no li agrada perquè és amarg.
Ordena les lletres, forma paraules, i relaciona-les amb els gustos que fan.
namolli ........................................................ agre
vaxoan ........................................................ dolç
dalamemel .................................................. picant
grenavi ........................................................ àcid
brepe .......................................................... salat
12. Quin menjar no t’agrada? Explica per què.

13. A la Raquel li encanten els contes que li expliquen els pares, però de vegades no
en recorda els títols. Busca en aquesta sopa de lletres els noms dels 6
personatges de conte que li agraden més.

14. Amb les lletres de la sopa, la Raquel escriu els gustos que vol tastar, però a dins
de cada sopa hi pot haver moltes paraules. Completa aquesta graella amb una
sopa que t’hagis inventat tu.

15. Quin altre final t’agradaria per a aquesta història? Marca’n un.
• La Raquel convenç els pares perquè no tornin a fer ni verdura ni sopa.
• La Raquel es fa especialista de cuinar sopes de verdures, i de gran es converteix
en una cuinera molt famosa.
• Els pares de la Raquel, desesperats, munten una hamburgueseria.

