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–  Al principi i al final del llibre hi ha tot de noms d’artistes i petits fragments d’obres seves. Pots 
trobar-los tots? 

–  Fixa’t en la primera pàgina de la història. Què estava fent la senyora 
Gos quan s’ha quedat adormida? Creus que això explica el somni tan 
estrany que té?

–  Segueix el lladre al llarg del llibre. Pots explicar la seva història?

–  I la història dels ocells negres? Com intervenen en el que passa a altres 
personatges? 

–  Per què s’enfada tant la senyora Conill amb la senyora Porc a la primera 
pàgina? Segueix aquests dos personatges al llarg del conte. 

–  La infermera està molt enfeinada en aquesta història. 
Quanta gent guareix i què fa per ajudar-los?

– En algunes pàgines apareixen personatges nous (unes ballarines de can-
can i un violinista; un lleó i una noia adormida…). D’on creus que han sortit?

– En què es diferencia el quadre de la senyora Gos que roba el lladre al 
principi del conte del que la senyora Gos mostra als seus amics al final? Què 

creus que l’ha fet canviar-lo? 

–  Pots trobar tots els elements del nou quadre de la senyora Gos a les 
pàgines anteriors? I què se n’ha fet, de l’altre quadre? 

–  Pots trobar tots els personatges que apareixen al somni entre els amics 
de la senyora Gos a la darrera pàgina? 

GUIA PER ENDINSAR-TE 
EN AQUEST LLIBRE

Tens a les mans un llibre fantàstic per desen-
volupar la imaginació i descobrir l’apassionant 
món de l’art. 

Et desitgem una aventura trepidant!
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ACTIVITATS PER FER AMB EL LLIBRE

–  A Art amb pastís hi apareixen molts pintors famosos, els noms dels quals trobaràs a les 
guardes (les dues primeres i dues últimes pàgines del llibre). En coneixes algun? Tria’n 
un parell que et cridin l’atenció i busca més informació sobre els artistes i la seva obra. 

–  En el món real, quin és el millor lloc per anar a veure quadres i obres d’art? 
Hi ha gaires museus, prop d’on vius? N’has visitat algun? 

–  Dels museus que tens a prop i no coneixes, quin t’agradaria més visitar 
i per què?

–  A casa de la senyora Gos hi ha elements que també pertanyen a les 
obres d’alguns dels artistes que hi apareixen. Pots identificar-ne algun? 

–  Dels quadres que apareixen esmentats al conte, quin t’agrada més i per 
què? Pots trobar més informació a internet, a la biblioteca o a l’escola so-
bre el quadre (quan es va pintar, on es troba actualment…).

– Els artistes que apareixen al conte s’inspiren en tota mena de coses: 
paisatges, fenòmens naturals, persones, objectes, animals… I un pastís, 

com és el cas de la senyora Gos. Què és el que t’inspira a tu? Sobre què 
t’agradaria pintar un quadre?

–  Al quadre de la senyora Gos hi apareix el senyor Gos amb el seu pastís. 
Si s’hagués pintat a ella mateixa, se’n diria autoretrat. Pots fer el teu pro-
pi autoretrat juntament amb allò que t’inspira? 

– Els artistes que apareixen al conte tenen una cosa en 
comú: tots són homes. A la història hi ha hagut moltís-
sims artistes masculins fantàstics, però també moltes ar-
tistes dones que la història de l’art ha passat per alt. Pots 
trobar informació sobre artistes dones que et semblin 

interessants? 

–  Quina és la pintura més antiga de les que apareixen al quadre, i quina 
la més recent? Coneixes artistes o obres d’art anteriors a l’obra més 
antiga que apareix al conte? Quins?

Troba més llibres per llegir en família  
i gaudir de l’art a www.editorialmediterrania.com
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les obres d’art més importants de la història.   
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