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EL PETIT AVET 
                                            

 Hi havia una vegada un petit avet que vivia al bosc amb els 

altres avets, però el petit avet tenia un problema: era més petit 

que la resta i estava enrabiat, perquè volia ser gran i tenir unes 

branques frondoses perquè tots els ocells volguessin fer-hi el  

seu niu.  

 

 A la tardor es presentaven els 

llenyataires al bosc que s’emportaven 

els arbres més corpulents, els hi treien 

totes les branques i el petit avet es 

preguntava què feien amb ells. 

 

 

 Quan arribava l’hivern i la neu ho 

cobria tot, una llebre sovint corrents el 

saltava per damunt del petit que era, i 

això encara l’enrabiava més.  

 

 Passava el temps i el Petit Avet es 

continuava veient massa petit. Quan va arribar l’hivern següent, 

venien a tallar arbres joves, però no els hi treien les branques, 
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se’ls emportaven sencers i el Petit Avet volia saber què en feien  

d’ells. Els pardals li van explicar que se’ls emportaven a les 

cases i els guarnien amb espelmes, pomes, llaços i regals. Ara 

sí que tenia enveja el Petit Avet que volia ser un d’aquells 

arbres guarnits, desitjant que arribés el Nadal perquè se 

l’emportessin. 

 

 Dit i fet, al Nadal, van venir amb una destral i el van tallar, 

se’l van emportar a una llar on van celebrar el Nadal al seu 

voltant: el van guarnir, li van posar espelmes, van ballar al seu 

voltant. Però quan el Nadal va passar, el Petit  Avet el van 

portar a un racó de les golfes, amb l’única companyia d’uns 

petits ratolins que venien a escoltar les seves històries. 

El Petit  Avet, allà tancat, a les seves branques ja no hi 

quedaven gaires fulles, estava sec. 

El van venir a buscar, el van treure a fora, van veure que 

l’estrella de Nadal encara estava a la seva part més alta, li van 

arrencar i el van tallar en trossos i el van fer servir de llenya per 

cremar al foc.                                               
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  Conte adaptat d’Andersen 

                  
COMPRENSIÓ LECTORA        

     

                                                                 
1. Digues si és veritat o mentida: 

 

 El petit avet es veia massa petit. 

 Un esquirol feia enrabiar al petit avet perquè li saltava per 
sobre. 

 El fred i la neu no li agradaven al petit avet. 

 Per  Nadal el van tallar amb una destral. 

 El petit avet estava content perquè era més petit que els 

altres avets. 

 El van portar a una casa i el van guarnir amb espelmes. 
 
 

2. Completa aquestes frases amb aquestes paraules: 
 

       hivern             enrabiat             frondoses              bosc           
 

- El petit avet vivia al  ...................................  amb altres avets. 

 

- Era més petit que els altres avets i estava ............................ 

- Volia ser gran i tenir unes branques   ....................................  

 
- Quan arribava l’  ......................................  la neu ho cobria 

tot.    



SEP 2n 

CURS 2012-2013 

 
 

3. Ordena aquestes lletres i et sortiran paraules del conte: 
 
       INRHEV  :         ...................................... 

       TAVE :              ....................................... 

      SOCB :            ....................................... 

      TEPIT:              ....................................... 

4. Ordena aquestes frases posant els números segons l’ordre: 

 Al Nadal van venir amb una destral, el van tallar i se’l van 

emportar a una llar i el van guarnir amb espelmes. 

 A l’hivern tallaven arbres joves per a portar-los a les cases. 

 Un avet era més petit que la resta i estava enrabiat perquè 

volia ser gran. 

 Al petit avet el van treure de les golfes, el van tallar a 

trossos i en van fer llenya per cremar al foc. 

 A la tardor, els llenyataires tallaven les branques dels 

arbres més grans i corpulents. 

 Quan el Nadal va passar, van deixar al petit avet a un racó 

de les golfes de la casa. 

 

5. Escriu els animals que surten en el conte i dibuixa’ls: 

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

......................................... 
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EXPRESSIÓ ESCRITA 

 
               Explica la part de la història que més t’ha agradat i dibuixa-la: 
 
 
 
........................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


