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Resum 

 
El petit poble de Mastegaiempassa era si fa o no fa com els altres pobles si no 
fos que el temps canviava tres cops al dia; a l'hora d'esmorzar, de dinar i de 
sopar. Però no hi plovia mai pluja, mai hi nevava ni bufava el vent. Plovia sopa i 
suc de fruita, nevava puré de patata i de vegades hi havia tempestes 
d'hamburgueses.  
 
Però tanta felicitat no podia durar sempre i un bon dia es va produir un 
desastre “meteorològic-alimentici” : el poble es va inundar de llesques de pa, 
de pancakes, mel i fins i tot va patir un tornado de salsa de tomàquet. 
 
Aquesta és la història que explica un avi als seus néts inspirat en un incident 
que passa a l’hora d’esmorzar: tot fent pancakes a la cuina, al donar-los la 
volta, un s’escapa pels aires i va a parar al cap d’un dels nens. 
 
Les il•lustracions tenen molt de pes en la història ja que ens ajuden a 
transportar-nos a aquest país fantàstic que tots desitjaríem. Tot i ser molt 
realistes i detallistes, les composicions agafen un toc surrealista per l’insòlit de 
la situació. 
 
 

Objectius 

 
-Aprofundir en la història de Ennuvolat amb risc de mandonguilles. 
-Crear textos imitant als noticiaris dels meteoròlegs de televisió.  
-Fomentar la creativitat i l’educació artística dibuixant altres possibles de 
fenòmens atmosfèrics.  
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Descripció de la proposta 

 
Després de llegir el conte i fer una primera posada en comú de les seves 
opinions analitzant la història i les il·lustracions es poden fer les següents 
activitats:  
 
-Fer una sopa de lletres amb els noms de tots els aliments que apareixen en el 
conte. Hi ha material adjunt. 
 
-Jugar a un  joc de taula on els alumnes han de relacionar les diverses 
il·lustracions del conte  amb els diversos fenòmens atmosfèrics que hi 
apareixen. Hi ha material adjunt. 
 
-Preparar un petit text (escrit i/o) oral imitant els meteoròlegs d’un canal de 
televisió del poble de Mastegaiempassa en parelles.  Un cop les diverses 
notícies del temps estiguin preparades es pot fer una posada en comú per 
ensenyar la feina feta a la resta de companys. Aquesta activitat es pot filmar en 
vídeo i penjar els diferents noticiaris del temps al blog de la classe i/o de la 
biblioteca.  
 
-Escriure un possible menú del que hauria de ploure  durant la propera setmana 
per tal de que els habitants de Mastegaiempassa tinguessin una alimentació 
saludable.  
 
-Dibuixar un dels fenòmens atmosfèrics del conte o bé inventar-se un de nou 
fent un dibuix-collage enganxant aliments dels fulletons de publicitat que es 
poden trobar en els supermercats. Si es tria inventar-se un fenomen atmosfèric 
nou poden imaginar què els hi agradaria que plogués si visquessin en el poble 
de Mastegaiempassa. 
 
-Veure la pel·lícula de dibuixos animats “Lluvia de albóndigas” basada en el 
conte i fer un llistat de semblances i diferències amb el llibre. 
 
 
 

Recursos emprats 

 
-Llibre: Ennuvolat amb risc de mandonguilles. 
-Fulletons de publicitat de supermercats. 
-Tisores, barra d’enganxar, colors, cartolines etc. 
-DVD de la pel·lícula Lluvia de albóndigas. 
-Pàgina d’internet de la pel·lícula:  
http://www.cloudywithachanceofmeatballs2.co.uk/ 
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Aspectes didàctics i metodològics 

 
No és necessari realitzar totes les activitats proposades ni seguir l’ordre amb el  
que es presenten. Són activitats independents.  
 
 
 
Documents adjunts 

 
-Fitxa amb al sopa de lletres del conte. 
-Joc d’aparellament de les imatges dels fenòmens atmosfèrics amb el nom del 
fenomen.  


