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Imatge 1. Hi havia un drac  ferotge es menjava a la gent,  amb les seves urpes

Imatge 2. Vet aquí un drac malvat
molt gegantí i monstruós. Espanta-
va la gent amb el foc i se la menjava
amb un mos. Albert Nogués Alberich
(5é CS)

Imatge 3.

símils o les comparacions.
Comencem amb intentant resoldre la pregunta. Què és un símil?, ana-

litzem la paraula i trobem paraules COM símil: similar, semblar o

semblant són paraules que pensem que ens servirien per a definir-la.
Símil és un poema curt on es planteja una situació estranya o insòlita

amb una solució final.

Llegim l’exemple:
Vet aquí un homenet

Els donava tant menjar,

Imatge 4. Vet aquí un drac malvatuna mica poca solta.

Jordi, cada alumne ha destacat el que ha
cregut oportú. A partir del dibuix intentem
buscar paraules que el poden definir, com

-

totes. Cada vers solament pot tenir de 7 a 11
síl•labes.

Un cop tenim tot aquest vocabulari pensem en
-

genda, com són:
Vet aquí una vegada...
Vet aquí
M’han explicat que han vist...

Hi havia una vegada...
Fa 400 anys....

Analitzem la forma d’aquest símil o comparació i trobem que:
És un text dividit en 4 versos, que rimen en el segon i en el quart.
1r vers: Situació de l’homenet. Presenta el personatge (QUI?)
2n vers: Atribut insòlit. Com és... (COM?).

(QUÈ?)
4rt vers: Conclusió o tancament de la situació. Explicació final.

A partir d’aquí ja podem començar a escriure els nostres símils o comparacions, tot seguint
les pautes per a cada vers.

estable. De vegades no ens rima amb res i hem de canviar l’ordre de la frase tot aconseguint

Imatge 6. HI HAVIA UN DRAC FEROTGE ROIG, VERD I MOLT
DOLENT. TIRAVA FOC PER LA BOCA I ESTAVA MOLT CONTENT.
Martí Nogués Alberich (P5 Imatge 7. Vet aquí un drac malvat molt ferotge i

Francesc Aurín Domingo (2n CI)

Imatge 5.

dolent. Josep Mateu Gomà (5é CS))


