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EL SOMNI 

1. Andreu ha escrit el que va somiar anit perquè no se li oblide. Llig el text. 

Un dia, de vesprada, vaig entrar a la biblioteca a tornar un llibre. No hi havia 

ningú, excepte la bibliotecària. El silenci era total.  

Quan li vaig donar el llibre, Sandra el va fullejar com fa sempre. Aleshores, va 

succeir una cosa impensable. De sobte, començaren a eixir de les pàgines 

tots els personatges que havien aparegut en la història i es posaren a jugar i 

a volar per la biblioteca. Era fantàstic! Tot seguit, de les prestatgeries 

caigueren a terra uns quants contes de les pàgines dels quals també eixiren 

els protagonistes i començaren a xarrar pels descosits. En pocs segons, es 

va formar un rebombori ensordidor. Jo estava molt sorprés, però la 

bibliotecària ho trobava d’allò més normal. De tant en tant els deia: «Per 

favor, no crideu tant. Recordeu que cal parlar en veu baixa». 
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Els somnis són una sèrie d’imatges i pensaments que es tenen mentre 

dormim. De vegades també diem que podem SOMNIAR desperts. Això ho 

fem quan tractem de descriure un relat amb els nostres desitjos. 

Per a escriure el TEU SOMNI, cal tenir en compte que: 

• Tu has de ser el protagonista. 

• El relat ha de constar de tres parts: inici, nuc (o complicació de la 

història) i desenllaç (o final). 

• S’han de barrejar elements reals amb uns altres de fantàstics o 

impossibles. 

Recordeu que és molt important comptar el màxim nombre de detalls del 

somni per poder-lo visualitzar.
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Al final, jo també ho trobava tot normal i vaig començar a parlar amb els 

protagonistes del llibre que havia llegit: El segrest de la bibliotecària. 

2. Relaciona cada part de la història. 

 Inici •   • En obrir el llibre, n’apareixen els personatges i fan  

    molt de rebombori. Sandra els parla i els demana   

    que abaixen la veu. 

 Nuc •   • Andreu imita Sandra i conversa amb els    

    personatges del llibre que ha llegit. 

 Desenllaç •  • Andreu va a la biblioteca per tornar un llibre a   

    Sandra. 

3. Escriu quin és el teu somni, no cal que ho hages somiat de veritat, pot ser 

quelcom que deistges molt, alguna cosa que somies en poder fer realitat 

algun dia.  

Si pots somiar-ho, pots fer-ho!
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