A, E, I, O, U… DUBIDUBIDÚ!
(conte per educació infantil i primer cicle de primària)
—Dan, Dan, ja conec les lletres! —va explicar la nena al seu
germà sortint d‘escola.
—Ui, tot l‘alfabet? Són moltes, eh! —va respondre-li el seu
germà.
—Sí! Sí que les conec! Són cinc i es diuen ―A‖, ―E‖, ―I‖, ―O‖, ―U‖.
Aaaa, el que fas com quan obres la boca al metge! —va contestar
ofesa la menuda.
—Això són les vocals, Nica! No és l‘alfabet. A l‘alfabet hi ha les 5
vocals i moltes consonants. En total hi ha 26 lletres: 5 vocals i 19
consonants. A més a més, hi ha dues lletres més que fem servir
quan escrivim: la ce trencada, ―Ç‖, i la ela ‗geminada, ―L·L‖ —li va
explicar el seu germà.
—Ahhh! Jo conec les vocals. Mira! Aquí, en aquest cartell, hi ha
la ―E‖, la ―U‖ i la‖ A‖! Ho veus? —li va preguntar la Nica.
—Sí! Hi diu supermercat! Quantes lletres ―E‖ hi ha? —va
demanar-li en Dan.
—Dues. Una i dues —va respondre la Nica.
—Bravo! —va felicitar-la el seu germà.
—I mira! Aquí hi ha una ―E‖ i una ―I‖! Però en aquesta botiga
venen peix, i peix no té ―I‖! —va raonar la menuda.
—Tens raó! Però sí que s‘escriu una ―I‖. Jo tampoc sé per què
porta una ―I‖. Encara no m‘ho ha explicat la senyoreta —va explicar-li
en Dan.
Quan van arribar a casa, van córrer a endreçar les coses
d‘escola i a fer la seva pàgina de lectura. Després van banyar-se i
van ajudar els pares a preparar el sopar. Havent acabat de menjar,
els pares els van deixar jugar una estoneta a l‘habitació d‘en Dan.
Aleshores, la Boleta es va il·luminar i els va dir que es mereixien un
premi per ser tan bons nens. Els va demanar que s‘agafessin fort de
les mans i tanquessin els ulls.
—Dan, mira! El número 1 i la ―A‖ gegants. És clar, la ―A‖ és la 1a
vocal —va deduir la Nica.
—Bona pensada, germaneta! —va animar-la en Dan—. Allà hi
ha una estàtua, Nica. Corre, anem a veure-la.
—Sí, és molt blanca i brilla! —va afegir la Nica.
—És clar, és de marbre —va explicar-los la Boleta Mundis.
1

—Hi ha un cartell, té dues lletres ―A‖ i dues lletres ―E‖ —va fixarse la Nica.
—Nois, sóc Atena, la deessa grega de la saviesa! —va
presentar-se.
—Ah! Penses molt tu? —va preguntar-li en Dan.
—Jo sí que penso, Dan! —va afegir la Nica—. Però no sóc
deessa, oi?
—Sí que penses, sí, però has de pensar més encara per ser
deessa de la saviesa —li va respondre somrient Atena—. Escolteu,
esteu en el món de les vocals. Aquí només hi ha coses que
comencin per vocal. Noia, tu que penses tant, quina és la segona
vocal? —li va demanar Atena a la Nica.
—La ―E‖ és la número 2 —va respondre satisfeta.
—Doncs seguiu aquest camí, que us trobareu amb altres
companys meus de Grècia que tenen la lletra ―E‖! Bon viatge i fins la
propera! —va acomiadar-se Atena somrient.
—Dan!!! La ―E‖!!! Hi ha un senyor amb punts i una ratlla recta a
la mà! I com que és la 2a vocal, té el número 2! Mira, un altre senyor!
Té un llapis i un paper: escriu! —va explicar la Nica.
—Molts punts junts fan una ratlla recta! Li direm recta! —
explicava un senyor!
—Jo sóc la Nica. M‘agrada fer punts. Tu qui ets? —va demanar
la nena.
—Em dic Euclides, bonica! Sóc matemàtic. M‘agraden les
formes! I tu com et dius, noi?
—Sóc en Dan, el seu germà. També m‘agraden molt les formes!
—Aquest senyor és el pare de la geometria, nois! —va explicarlos el que tenia un llapis i un paper.
—I tu qui ets? —va preguntar-li en Dan.
—Jo sóc l‘Eurípides, un escriptor! Ja ho tinc!!! Perdona, Dan, ja
sé com es dirà el meu nou llibre: Medea! Li posaré Medea! —va
explicar l‘escriptor grec.
—Caram, nois! Quin honor teniu de conèixer aquests dos grans
savis! Són molt llestos, eh! —va explicar la Boleta Mundis als nens—.
Au, acomiadeu-vos, que anem a buscar la lletra ―I‖.
—I el número tres! Que és la vocal 3, la ―I‖ —va recordar-li en
Dan a la Nica.
—Amb quants punts es pot fer una ratlla, senyor Euclides? —va
preguntar-li en Dan mentre marxava.
—Moltíssims, noi. Ja ho aprendràs de gran! Ara us espera la
lletra ―I‖ —va comentar-li Euclides.
—Dan! La lletra ―I‖ i el número 3! Veig una princesa! La vull
saludar! —va exclamar la Nica.
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—Jo crec que allà també hi ha Isis, la deessa d‘Egipte! —va
explicar emocionat en Dan.
—Doncs a què espereu? Correm! —va animar-los la Boleta.
—Princesa, em deixes la teva corona? Com et dius? Jo sóc la
Nica —va dir la Nica.
—Em dic Isolda. Sóc una princesa irlandesa. La corona te la
pots emprovar, però t‘anirà grossa, noieta! —va respondre-li Isolda.
—Ai, sí, tens raó, és com una bufanda i pesa molt! Gràcies,
princesa Isolda! —va agrair-li la nena.
—Isis! Ets tu? M‘agraden molt els déus egipcis! Us conec a tots!
Tu estàs casada amb Osiris, oi? —va demanar-li en Dan.
—Caram, xicot, com és que ens coneixes tant? Ets molt petit!
Me n‘alegro molt d‘haver-te conegut! Qui sap si de gran seràs
arqueòleg i ens investigaràs a tots! —va contestar-li Isis.
De sobte, un senyor de llargs cabells rinxolats blancs va
aparèixer.
—Ja ho tinc! S‘anomena ―gravetat‖! La força de la gravetat! A la
lluna no n‘hi ha, però a la terra sí! És aquesta força que fa que quan
aixequem un peu no volem, sinó que el peu vagi cap a terra. Per
exemple, si llenço una cosa a terra, cau, no flota, no puja! Això és la
gravetat! Ho he aconseguit! —exclamava emocionat.
—Senyor Newton? —va preguntar-li en Dan
—Com ho saps, noi? Ens coneixem? —va demanar-li Isaac
Newton.
—No, però a la meva escola fem ponències de personatges
importants i un company meu em va explicar els seus descobriments.
Va ser molt interessant. Em va agradar molt. Escolti, per què a la
lluna no hi ha gravetat? —va afegir en Dan.
—Quan siguis gran, noi, ja ho aprendràs! —va respondre-li
Newton somrient—. Escolta, aneu cap a la ―O‖, que avui hi ha un
nen, un emperador romà, el marit d‘Isis i un escriptor grec! —va
suggerir Newton.
—Com que avui? —va preguntar la Nica.
—És que cada dia som diferents. A cada lletra hi van objectes o
personatges que comencen per la seva vocal. No som sempre els
mateixos. Si no, ens cansaríem molt! A vegades, canviem al matí i a
la tarda, també. Això ho va decidir el senyor Alfabet, que mana les
vocals i les consonants —va explicar-los Isaac Newton—. Adéu, nois!
Gaudiu de la visita al país de les vocals.
—Adéu! —van acomiadar-se els tres.
—Osiris!!! El déu del sol egipci!!! Saps que hi ha un Marrameu
del carrer Verat Descarat que es diu com tu? —va comentar en Dan.
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—Què dius, noi? No entenc res, no sé qui es aquest Marrameu!
M‘ha dit Isis que hi havia dos nens molt simpàtics! Encantat de
conèixer-vos. Ara he de marxar.
—Dan, hi ha el 4, eh, amb la lletra ―O‖! No t‘hi havies fixat, oi? És
que és la vocal 4! –va explicar la nena.
—Sí, noia, sí! Jo sóc Oliver Twist. Un nen que surt a un llibre de
Charles Dickens. Voleu jugar amb mi? Us ensenyaré un secret —va
presentar-se Twist.
—Síii!!! —van respondre emocionats els nens.
Aleshores, va aparèixer un senyor amb un vestit llarg i blanc, i
una corona de fulles al cap.
—Ep, no els posis en embolics, jove. Nois, no li feu cas, que és
molt trapella. A veure, jo us faré una pregunta. Sóc poeta i estic
escrivint un llibre que es diu Metamorfosi. Sabeu què vol dir aquesta
paraula? —va interrogar-los.
—Ah! Sí! Com quan la papallona passa de cuc, bé, d‘oruga, a
papallona. O el capgròs es transforma en granota, oi? —va
respondre-li en Dan.
—Oliver, a veure si aprens una mica d‘aquest menut! Pensa molt
bé! —va afirmar l‘Ovidi.
—A mi m‘agrada la papallona monarca, que és carbassa i negra!
—va afegir la Nica.
—Nois! Saludeu l‘emperador romà Octavi August, que us ve a
visitar! —va ordenar-los un senyor vestit amb una cuirassa de bronze
i els cabells tallats com si portés un casc.
—Hola, senyor Octavi August! Sóc en Dan —va obeir-lo en Dan.
—Hola, senyor Octavi. Em dic Nica —va fer la menuda.
—Boleta, tu i jo ja ens coneixem! Hola, Nois. Us deixo, que
necessito buscar romans. He de donar-los una noticia. Encantat de
saludar-vos i adéu! —va marxar l‘emperador romà de lletra ―O‖.
—Nois, me n‘he d‘anar. Vaig a veure com va la metamorfosi de
l‘eruga que va néixer. A mà dreta trobareu la ―U‖ —va acomiadar-se
Ovidi.
—Dan, jo ja veig el 5!!! Clar, la ―U‖ és la vocal número cinc. Al
seu costat hi ha un pentagrama i notes musicals! —va observar la
Nica.
—Sí, i ja veig la lletra ―U‖. Anem-hi, corre! —va exclamar en Dan.
—Hola, nota ―do‖. Què hi fas a la ―U‖? —va saludar-la en Dan.
—És que abans de dir-me do, m‘anomenaven Ut! —va explicar-li
la nota musical.
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—Ut, amb qui parles? Saps que avui he conegut les nimfes?
Una es deia Nausica i era la reina dels Feacis —explicava un noi que
corria per allà.
—I era lletja, la reina dels Feacis? —va demanar amb seriositat
la Nica.
—No pas, no. Era ben bonica. Per què ho preguntes? —va
comentar Ulisses.
—Perquè en castellà ―lleig‖ és ―feo‖. I deu haver pensat que
potser venia d‘aquí —va deduir en veu alta el seu germà—. Oi Nica?
—Sí, Dan. Sempre m‘entens, oi? —va contestar contenta la
menuda.
—Ulisses, quantes aventures que vius! —va respondre-li la nota
Ut.
—A mi m‘agraden les nimfes, però molt més les sirenes, Ulisses!
—va confessar-li la Nica—. Canten molt bé, senyor Ulisses, oi? A la
teva història surten unes sirenes que tenen ales. El meu germà ha
llegit la teva història i m‘ho ha explicat.
—I el van lligar al pal major del vaixell, perquè no se n‘anés amb
elles darrere del seu cant! —va afegir en Dan.
—Ai, ara no t‘entenc, germanet! —va respondre atabalada la
Nica.
—Doncs diuen que el cant de les sirenes és perillós: fa que tot
aquell qui l‘escolta segueixi la seva música. La música ve del mar.
Els mariners es tiraven al mar i… s‘ofegaven, perquè anaven darrere
el cant d‘aquests éssers mitològics —va explicar-li l‘Ulisses a la
nena—. I jo no volia pas morir, així que vaig demanar que em
lliguessin al pal major del meu veler per no caure en aquella
temptació. Què et sembla la història, noieta? Ara ho veus clar?
—Aaara! Gràcies —va dir la nena.
—Escolteu, us presento aquest animal que sembla un bou: és un
ur, el besavi dels bous. Com que no sap parlar, jo ho faig en el seu
lloc!
—Ah, per això està amb la ―U‖, Nica, perquè es diu ur, oi? —va
comentar en Dan a la seva germana.
—És clar, Dan. Ui! I per aquí ve un unicorn. Unicorn, em fa mal a
la panxeta. Em cures? —va demanar-li la Nica.
—És clar, bonica! Vine cap aquí, que t‘apropo la meva banya a
la panxolina.
—Nica, el planeta Urà! Té ulls i potes! És Urà, perquè té anells i
és blau —va comentar emocionat en Dan.
—Caram, noi! M‘has conegut. Quina il·lusió! Jo sóc l‘objecte 5 de
la lletra ―U‖, que és la número 5. I amb mi s‘acaba la visita al País de
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les Vocals. Espero que us hagi agradat i que torneu ben aviat per
conèixer nous personatges i objectes amb vocals!
—Fins la propera, País de les Vocals! —van acomiadar-se
mentre marxaven.
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PROPOSTA DIDÀCTICA
Juguem
Hem de completar aquest quadre amb paraules de les
categories indicades que comencin o continguin aquestes vocals.
A

E

I

O

U

OFICI
OBJE
CTE DE
CLASSE
NOM
O
COGNOM
DE
COMPANY
DE
CLASSE
ANIM
AL
Vocalic creative drawing
Create a drawing with objects that start for vowel: orange, apple,
egg, unicorn, eye, ear… You can use as much words as you want,
but they all have to start with vowel. Let your imagination fly as high
as it need!
The vowels in the numbers
Write the vowels of these numbers:
A: ei
E: i
I: ai
O: ou
U: iu

One: oi, i
Two:
Three:
Four:
Five:
7

8

