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1. Fitxem el llibre:

autor/a: .......................................................................................................................................
Il·lustrador/a: ...............................................................................................................................
títol: ............................................................................................................................................
editorial .........................................................................................any: .....................................
col·lecció: ...............................................................................número: .....................................
nombre de pàgines: ................................................nombre de capítos .....................................
té il.lustracions? ................................. a color ......................en blan i negre ............................
personatges més importants: .......................................................................................................
 .....................................................................................................................................................
Qualifica el llibre de 0 a 10: .......................................................................................................
opinió personal: ..........................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................

2. recepta de cuina: GALETES DE COCO
Ingredients:
U Un got de llet
U 1/4 de sucre
U 100 grams de mantega
U 3 ous
U 100 grams de coco ratllat
U 100 grams de farina

Preparació:
mescleu tots els ingredients fins obtenir una massa homogènia. a continuació procediu a donar-li 

forma i poseu al forn, ja calent, durant uns 15 minuts. Una vegada cuit, quan la galeta encara està 
calenta podeu afegir una mica de coco ratllat per sobre.

És una recepta molt fàcil! posa les mans a la massa!

3. Curiositat. Havies escoltat abans de llegir el llibre el nom Cleopatra? pot ser que sí però… sabies 
que fou reina d’egipte fins l’any 30 a. c. i, segons conten, era una dona molt bella, tant que homes 
poderosos com Juli césar o marc antoni s’hi rendiren als seus amors? Què més saps sobre aquest 
personatge de la història?
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4. Sopa de lletres. si pares atenció trobaràs el nom de sis objectes que hi ha a la cuina de 
cleopatra.

lIQUaDora
ForQUeta
perol
cUllera
saFata
pes

 

l e I U o F s
I r p e r o l
Q U p a H r c
U o p l a Q D
a r e l l U c
D p s X r e D
o a o I G t o
r b t r c a r
a D r r a U m
n p s b Z r I
s a F a t a r

5. Curiositat. saps com es forma un Arc de Sant Martí o arc iris? para atenció: es forma quan les 
gotes de pluja descomponen la llum solar blanca en el seu espectre. Quan la llum travessa una 
gota d’aigua, primer es desvia i després es reflecteix cap a l’ull de l’observador. la desviació, o 
refracció, és distinta per a la llum de distints colors. la llum roja és la que menys es desvia i la 
violeta la que més.

6. a la pàgina 26 del llibre tan divertit que acabes de llegir apareix una combinació de dos pronoms 
febles: fer-se-li. supose que n’hauràs estudiat alguna cosa al voltant, oi? 
Doncs vinga demostra els teus coneixements al voltant i busca a les línies 
de Berenars amb Cleopatra altres exemples.

7. part de l’argument de Berenars amb Cleopatra gira al voltant de la 
festa d’aniversari de la protagonista. De quina manera acostumes tu a 
celebrar els teus natalicis. explica com ha estat el més divertit.
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8. Uneix cada expressió amb el seu significat:

 3 ploure a bots i barrals (p. 16) 3 ajudar

 3 Fer-se el gallet (p. 21) 3 ser insuportable i pesant

 3 pesar un deute (p. 42) 3 caure molta aigua

 3 Donar un colp de mà (p. 15) 3 Dissimular

 3 Fer-se el desmenjat (p. 15) 3 Fanfarronejar

9. control de lectura.
• Digues almenys dos dels treballs que ha tingut cleopatra.

• Què fa blanca durant les vacances d’estiu? I Joan?

• com definiries el caràcter de la mare de blanca? s’assembla en algun aspecte a la manera de 
ser dels teus pares?

• Quan és l’aniversari de blanca? Quina festivitat se celebra el mateix dia?

• Quina malaltia va patir Joan durant el curs escolar? per què blanca el va visitar si estava 
malalt?

• De quina manera va esbrinar blanca on vivia Joan?

• com s’anomena la tutora de blanca i Joan?

• Fins a quin curs van estar sempre unides blanca i la seua amiga marta? per quin motiu va deixar 
el poble i l’escola?

• explica tot el que recordes de Xato, el gos de blanca.

• com va sorgir la idea de muntar una pastisseria per a cleopatra? Quin nom li van posar?

10. Dibuixa una cara per a cada expressió. Després digues si tenen alguna característica en comú o 
explica què volen dir.

 m Fer cara de gos (p. 14)

 m Fer cara de pocs amics (p. 14)

	 m Fer cara de pomes agres (p. 20)

	 m Fer cara de funeral (p. 73)
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11. Curiositat. la varicel·la és una malaltia vírica molt con-
tagiosa i pròpia de la infància. els símptomes són: febre i 
erupció de la pell. la febre sol aparéixer 24 hores abans que 
l’erupció. les feridetes no s’han de tocar ja que si es rasquen, 
s’infecten i deixen cicatrius en la pell. l’has patida, la vari-
cel·la? a quina edat? Quantes marques t’han quedat a tu?

12. al llarg de la novel·la apareixen nombroses comparacions. 
a la pàgina 49 hi ha la de ser tossut com una mula, per què 
no en busques tres més? Ànim i si no en trobes cap pregun-
ta a casa o al carrer o consulta el diccionari!

13. busca al diccionari el significat de les paraules i expressions següents.
 batistot (p. 9)
 corre-cuita (p. 33)
 pallús (p. 53)
 fil per randa (p. 54)
 amerat, amerada (p. 69)

14. Súmmum (p. 20) ve del llatí i significa: Grau més alt al qual arriba una cosa. sabries dir de quina 
llengua hem agafat les paraules o expressions que hi ha a continuació?
 mountain bike
 aljub
 beixamel
 futbol
 sui generis

15. blanca i Quim tenen molta estima al seu gos Xato. tu tens mascotes a casa? Quina o quines? 
explica les atencions especials els prestes.

16. la paraula motxilla (p. 80) conté 2 dígrafs (tx, ll). busca un parell de paraules a les pàgines de 
Berenars amb Cleopatra que continguen els dígrafs que hi ha a sota.

DÍGRAF PARAULA

tg

ix

ss

tj

rr

17. Imagina que has canviat de ciutat o de poble i t’has hagut de separar de la persona amb qui com-
parties una gran amistat. escriu-li una carta contant-li com és el lloc on viuràs en endavant.

18. busca a cada capítol un parell d’adverbis acabats en –ment. Després observa’ls i podràs explicar 
com es formen. pots demanar ajuda!
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19. blanca prepara amb desgana la motxilla per encetar 
el nou curs: folrar llibres, estrenar estoig… Quins 
preparatius fas tu el dia abans de començar les classes 
després d’un llarg i divertit estiu?

20. Jugar als bassals del pati, oi que tots hem fet això? 
aquest joc però és típic de la tardor perquè hi ha més 
pluges. esmenta altres activitats i jocs que es realit-
zen exclusivament durant aquesta estació de l’any. 
per cert, quan comença i quan acaba la tardor?

21. Curiositat. asterix és un personatge de còmic. Va 
ser creat en 1959 per rené Goscinny i albert Uderzo. 
sempre l’acompanya el seu gros amic obelix i el gos 
Idefix. De les tires còmiques d’asterix se n’han venut 
uns 250 milions d’exemplars en tot el món.

22. a casa de cleopatra els berenars són una delícia: llet perfumada amb canyella, galetes de tot 
tipus… I el teu berenar preferit, quin és? amb qui acostumes a compartir-lo?

23. no t’ha entrat gana llegint el llibre? Quin menú dels descrits a Berenars amb Cleopatra penses 
que és més equilibrat i sa, el que fan a casa de blanca o el que cuina cleopatra per a Joan? amb 
l’ajuda dels teus pares programa els menús de casa teua per a una setmana. ah! no t’oblides que 
has d’incloure totes les menjades i que el desdejuni ha de ser consistent per agafar forces.

24. el transatlàntic (p. 57) és un tipus de vaixell i “protagonista” d’una pel·lícula que fa uns anys va 
rebre 11 Òscars. coneixes altres mitjans de locomoció que, a més, hagen estat element impres-
cindible d’algun film.

MITJÀ DE TRANSPORT PEL·LÍCULA
transatlàntic Titànic
Globus
autobús 
submarí 
bicicleta

25. Ja sabem que el Xato feia uns lladrucs embogits (p.68) el dia que cleopatra feu el berenar d’ani-
versari, però que farien aquests altres animals?

 gat 
 ànec 
 porc 

26. parlant d’animals, el dia 17 de gener se celebra la festivitat de sant antoni del porquet a molts 
indrets de la nostra geografia? al teu poble fan festa? com es desenvolupen els actes?
a catarroja (l’Horta), per exemple, és força important aquest dia i la desfilada d’animals és 

espectacular. te’n trobes de tot tipus però sobretot els cavalls són els que surten a lluir-se.


