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RESUM 
En Pol és un tranquil gosset que viu en una illa on només hi ha un gran arbre 
que és la seva casa. Té, a més, un hort on cultiva les seves verdures i una 
barca amarrada a l’illa. A través de més de setanta vinyetes veiem com és un 
dia en la vida d’en Pol: cuida el seu hortet, recull els fruits, els cuina, juntament  
amb el que pesca. S’ho menja amb ganes, renta els plats i abans d’anar a 
dormir llegeix una mica. Mentre dorm, arriba Lilí dalt d’un núvol, amb la seva 
maleta i el seu paraigües i va a parar al llit d’en Pol. Primer en Pol té un ensurt 
però ràpidament es refà i convida Lilí a beure. A partir d’aquí la vida d’en Pol es 
transforma: jugaran, riuran i s’ho passaran molt bé junts. A la nit, desprès d’un 
animat sopar, Lilí marxarà en el seu núvol. En Pol es queda trist... però Lilí li ha 
deixat la maleta amb un telèfon dintre i de cop i volta... sona. En Pol s’alegra 
immediatament. 
 
Es tracta d’un llibre sense text, només amb unes il�lustracions molt nítides i 
divertides que parlen soles, expressant molt bé totes les accions, els sentiments 
i les emocions dels personatges. 
 
 
OBJECTIUS 
• Comprendre la història que s’explica parant especial atenció als personatges 

i en els sentiments que s’endevinen a partir dels dibuixos. 
• Imaginar i elaborar el diàleg o conversa que mantenen en Pol i Lilí a l’acabar 

el llibre. 
 
MATERIAL 
El llibre “Pol i Lilí” 
Estris de dibuixar i escriure 
 
PROPOSTA D’ACTIVITATS 
Primera part (1 sessió) 

 



   

La mestra explica el conte mostrant les il�lustracions (es pot elaborar un 
powerpoint, cada pàgina una diapositiva, 29 en total). A continuació, es torna a 
explicar però, aquest cop. convidant als nens a observar i comentar el dibuixos: 
com és la casa d’en Pol per dintre i per fora, què hi fa en Pol, com ho fa, com 
arriba Lilí, perquè cau al llit del Pol, què porta, què fan junts, com marxa Lilí, 
com es queda en Pol, què el consola... 
 
Segona part (1 sessió) 
Imaginem la conversa que tenen Pol i Lilí per telèfon al acabar el conte. De 
quins temes poden parlar? Poden recordar el que han fet i com s’ho han passat 
de bé, poden fer plans per futures trobades, en Pol pot tenir curiositat per 
saber on viu la Lilí i preguntar-li, poden expressar el que senten quan s’han 
separat... Procurarem fer 4 o 5 temes diferents i animar-los a participar de la 
conversa. 
 
Tercera part (2 sessions) 
Es fan petits grups i tot allò que s’ha anat dient es redacta entre tots. Cada 
grup tria un tema. Es poden repetir els temes si hi ha molts grups. 
Finalment farem una posta en comú, intentant que tots els temes tinguin 
cabuda en la conversa i quedin lligats de manera coherent. 
 
PER SABER-NE MÉS 
• Altres llibres de la mateixa col�lecció: “Pol fa de mag” 
• Altres llibres de l’autor-il�lustrador: Régir Faller és un il�lustrador francès. Ha 

dibuixat contes d’altres autors, però es l’únic responsable del personatge de 
Pol. 

• Web relacionat: www.chezpolo.com 
Creat pel mateix autor. S’hi pot trobar informació sobre els amics d’en Pol, la 
seva casa, els seus àlbums en francès i alguns jocs. 

 


