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VOLS PARAR???

Un matí,  
a la comissaria... 

L’Home Gos estava 
pesadíssim...

Ei!

Para, HOME GOS! 
Deixa’m estar! 

Ei, que  
és això?

POLIS

Aniver-sari  del cap



17

AVUI és l’aniversari  
del cap!!!! 

Fem una festa!

Podem preparar-la  
entre tots!!!

VENIU TOTS!VENIU TOTS!

Jo faré una 
postal!

Jo faré  
un pastís!

Nosaltres ho  
guarnirem tot!!!

Aniver-sari  del cap

L
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A
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O
R
S
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Ara necessitem  
els regals!

Què li podríem regalar?

Hummm...  
El cap sempre  

s’oblida de coses.

Ja ho sé!  
Regalem-li aquest  
extracte de cues  

de pansa!

Bona idea!!!  
I què més? Hummm...

CUES DE 
PANSA 
 PLUS
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Ja ho tinc! El cap  
és molt solitari.

Ei! Regalem-li  
una bestiola perquè li 

faci companyia.

¿Quina mena de  
                bestiola?

   Un           peix?

Bona pensada! Els peixos 
fan molta companyia... ... i no són bruts  

i pesats com els gossos.
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Això només t’agrada 
A TU!

Al cap NO  
li agrada  

rebolcar-se entre 
peixos morts.

Decidit, doncs! Home Gos,  
tu t’encarregaràs  

de comprar el 
            peix!

I sobretot  
no compris un peix 

mort!

O sigui, que NO compris  
cap peix mort!!!
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Hem de córrer!  
El cap tornarà  
de seguida!

Qui vol anar a la botiga 
d’animals?

Qui vol comprar  
un peix?

Qui en sap molt de 
comprar peixos???

L’Home Gos es va  
emocionar TANT...

... que va fer  
una TOMBARELLA!



El Cine-a-mà és fàcil  
si en saps les normes:  

mou-la, mola!

Un haiku  
de l’Home Gos.

PRESENTEM

    CCI N
E-AINE-A

SIG
UEU

 UNS 
CINE-A-MANETES!



Súper patater!

A-MÀ -MÀ 
Pas 1. 
Col·loqueu la mà esquerra  
dins les línies de punts, on diu 
«AQUÍ MÀ ESQUERRA».  
Aguanteu el llibre  
ben obert.

Pas 2.
Agafeu la pàgina de la dreta 
entre el polze i l’índex drets 
(tal com s’indica a les línies  

de punts).

Pas 3. 
Ara feu anar ràpidament la 
pàgina de la dreta d’un costat 
a l’altre, de manera que sembli 
que la imatge té moviment.

(Per divertir-vos el doble, podeu afegir-hi 
efectes sonors de collita pròpia!)

Vet aquí com funciona:



AQUÍ MÀ ESQUERRA

Recordeu,Recordeu,
mentre moveu la pàgina,  
procureu veure el dibuix  
de la pàgina 25 i, alhora,  

el de la pàgina 27.

No us oblideu  
d’afegir-hi els vostres 

efectes sonors!

Si ho feu ben de pressa,  
els dos dibuixos semblaran  

una sola imatge  
EN MOVIMENT!
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AQUÍ  
POLZE  
DRET

Qui vol anar 
a la botiga 
d’animals?

Qui vol  
comprar  

un peixet?

No compris 
cap  

peix mort!
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Qui vol anar 
a la botiga 
d’animals?

Qui vol  
comprar  

un peixet?

No compris 
cap  

peix mort!
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Vés a buscar  
el peixet!

CAPCAP

CAP CAP

CAPCAP

Polis EI!Ei, hola, 
Home Go...

HOME GOS!!!

ZUMZUM

CLO NCCLO NC


