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 Hola, sóc el Geni, un monstre GENIAL!  M'encanta divertir-me 
i posar-me a prova amb tota mena de reptes.  I a tu?

Si alguna vegada has pensat que no ets intel·ligent...  OBLIDA-TE'N!  
En aquest llibre descobriràs el geni que portes dins.  

A les pàgines següents trobaràs 48 reptes divertidíssims que et faran 
escriure, dibuixar, retallar, enganxar, ballar, fer servir el llibre com si 

fos una bateria, i resoldre problemes força peculiars!
Una manera genial de divertir-te mentre desfermes tot el teu potencial!

Si ja t'has enfrontat a 
tots els reptes del llibre, 

ha arribat l'hora 
de conèixer la sorpresa 

que he preparat per a tu!

AIXECA lA solApA 
I dEsCoBrEIX El GEnI 

quE portEs dIns!

HolA!
HolA!
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Begoña Ibarrola va néixer a Bilbao, tot i que viu 
a Madrid des de fa molts anys.
És experta en intel·ligència emocional, intel·ligències 
múltiples i musicoteràpia.  
Llicenciada en Psicologia, va exercir com a terapeuta infantil 
durant quinze anys, fins que el 1996 va decidir dedicar-se 
en exclusiva a l'escriptura, la investigació i la docència.
Fa més de trenta-nou anys que imparteix cursos de 
formació al professorat i a famílies en diferents 
institucions, i ha publicat més de dos-cents contes, 
alguns dels quals han estat traduïts fins a nou idiomes.
A més de fer cursos d'Educació Emocional i d'Intel·ligències 
Múltiples en diferents centres de formació de professors, 
és investigadora en Neuroeducació.
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De Geni a geni!
HOLA!  Com estàs?  

A punt per passar una estona genial? 

BÉ!
Però, abans de tot, deixa que em presenti.  Sóc en GENI, i m’encanta divertir-me i 
posar-me a prova amb tota mena de reptes.
Si algun cop has pensat que no ets intel·ligent...  OBLIDA-HO!  En aquest llibre 
descobriràs el geni que portes dins.  Perquè TU ets genial, ho sabies? Si confies en tu 
mateix, i en mi, segur que al final del llibre faràs un descobriment sorprenent.  
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A les pàgines següents hi trobaràs 48 reptes.  Et ve de gust enfrontar-t’hi?

Genial! 
Només et demano que segueixis aquestes tres normes senzilles:

Si t’ha 
semblat 
FÀCIL o 
DIFÍCIL.  

Si t’ha 
AGRADAT 

o NO.  

Com 
funciona 

Aquest  
lLibrE?

Tu manes! 
Pots enfrontar-te NOMÉS als 
reptes que TU vulguis i en l’ordre 
que TU vulguis.  Així que, si no et 
ve de gust fer-ne algun, NO PASSA 
ABSOLUTAMENT RES!, pots passar 
la pàgina i provar sort amb el següent!

Quan acabis cadascun 
dels reptes, pensa-hi un 
moment i decideix: 
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A les pàgines 110-112 podràs avaluar cadascun dels reptes.  Allà hauràs 
d'enganxar l’adhesiu que correspongui (els trobaràs al final del llibre):

Si t’ha semblat 
FÀCIL 

Si t’ha semblat  
DIFÍCIL

Si t’ha agradat 
MOLT 

Si t’ha agradat 
POC

En algunes ocasions et demanaré que busquis les  
solucions a problemes o que responguis unes preguntes.   
En aquests reptes, hauràs d’enganxar de 0 a 3 estrelles, 
segons el nombre d’encerts que hagis obtingut.

Trobaràs les SOLUCIONS d’aquests reptes a les pàgines 107-109.  Però recorda: 
mira-les només per comprovar si la teva resposta és correcta, NO HO FACIS ABANS!

Ah!  I la sorpresa final està amagada dins la solapa posterior del llibre.   
Però no l’obris abans d’acabar-lo...  si no, t’espatllarà la sorpresa!  

Això és tot! SOM-HI!
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ENGANXA 
AQUÍ UNA 

FOTO 
RECENT.  

BON 
ANIVERSARI!

ENGANXA 
AQUÍ UNA 

FOTO DE QUAN 
ERES UN 
NADÓ:

TENIA ................  MESOS

Posa-hi un RECORD de quan tenies 
la meitat d’anys que tens ara:

    Ara tinc           ANYS i            MESOS

De quin any és?

QUANTS ANYS I QUANTS 
MESOS HAN PASSAT DES 

DE LA PRIMERA FOTO FINS 
A L’ÚLTIMA? 
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Vés a la pàgina 110 
i escull l’adhesiu que 

correspongui

Ara comptarem quants 
anys i quants mesos 
tenen els membres de  
LA TEVA FAMÍLIA.   

Ja saps com es calcula, 
oi?

EL MEU/LA MEVA ........................  TÉ ...........  ANYS I .........  MESOS

EL MEU/LA MEVA ........................  TÉ ...........  ANYS I .........  MESOS

EL MEU/LA MEVA ........................  TÉ ...........  ANYS I .........  MESOS

EL MEU/LA MEVA ........................  TÉ ...........  ANYS I .........  MESOS

EL MEU/LA MEVA ........................  TÉ ...........  ANYS I .........  MESOS

EL MEU/LA MEVA ........................  TÉ ...........  ANYS I .........  MESOS

És important saber l’edat de les persones... 
però gairebé mai no pensem en l’edat dels animals!

Saps quant de temps poden arribar a viure alguns animals?
Aquí hi ha unes quantes fotos d’animals bastant coneguts; tria,  

d’entre les tres opcions, els anys que normalment viuen cadascun d’ells:

2 ANYS
15 ANYS
100 ANYS

70 ANYS
1 ANY
10 ANYS

8 ANYS 
60 ANYS 
200 ANYS

5 ANYS 
50 ANYS 
15 ANYS

1 ANY
5 ANYS
10 ANYS

3 ANYS  
20 ANYS
100 ANYS

N’HAS ENCERTAT MOLTES? 
QUANTES? 
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A LA RECERCA 
DEL TRESOR

escriu una  
FRASE DIVERTIDA  

on apareguin aquestes 
dues paraules: 

Amb un retolador o 
pintura d’un color dibuixa 

un cercle sobre 
DUES PARAULES 

triades a l’atzar.  Ara, 

CAIMAN PERRUCA 
TISORES

BARRET

ORINAL

GUAN
TS

SALERCORDA
PEBRE

PISSARRA

SAFARI

CUL

ARBRE

Genialmente.indd   12 21/7/17   16:50



13

Vés a la pàgina 110 
i escull l’adhesiu que 

correspongui

La tens? Molt bé!  
Ara, amb un altre color, tria TRES PARAULES més i escriu amb elles  

una frase que descrigui alguna cosa que T’HAGI PASSAT de debò: 

Ben fet! 
Ara, amb un altre color, tria  

QUATRE PARAULES i escriu una frase 
en què apareguin com si fos el TITULAR 

D’UNA NOTÍCIA en un diari:

Finalment, intenta escriure 
un conte curt amb tantes 
paraules com puguis de les 

triades anteriorment:
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