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Joana Cordons i la Colla Perduda
Paula Ferrer i Molina

Imaginació, creativitat, il·lusió, nous mons, certitud (o incertesa), noves amistats, bona gent i bon
rotllo, alternatives i solucions a situacions plantejades, emoció, aventura,....tot això i més es pot
extraure de la lectura de "Joana Cordons i la Colla Perduda". La manera de treballar el text pot
ser de diverses formes diferents, ací només es presenta un qüestionari de referència per si pot
servir d'orientació o ajuda. En tot cas, és labor de qui ho duga a terme.

1. Marc va acabar de llegir la ultima pagina del llibre i…

a)  va apagar el llum, va donar mitja volta en el llit i es va adormir. 
b) al llit de dalt, la seua germana va continuar llegint més temps. 
c) Marc volia anar de viatge a l'illa Perduda. 

2. A l’illa Perduda vivien uns xiquets molt entremaliats que es feien dir……………………………………………

3. Els menbres eren: Joana Cordons, ……………………….…………, Lluc Tirants i ……………………….……………..

4. Júlia li va dir a Marc que l’illa Perduda no estava enmig del mar, sinó ……………………….………………...

5. Júlia i Marc van pensar anar a l’illa Perduda:

a) amb submarí.
b) amb un vaixell de paper.
c) amb bicicleta voladora.

6. Una de les raons per què Marc volía anar a l’illa Perduda és per conéixer  ……………………….…………

7. Júlia i Marc es van fer de ………………………, i anaven a l’illa Perduda per un mar de ………………………..

8. Els dos germans es van adonar que el cel (blau), el sol (groc brillant) i els núvols (blancs) eren 
també com un dibuix fet en un paper. Es trobaven en un món de ……………………….………………………….

9. Marc va veure l'illa a la llunyania perquè:

a) portava una ullera de llarga vista. 
b) tenia molt bona vista. 
c) va utilitzar una lupa.

10. Gràcies al vent i a les seues mans (van haver de remar), el vaixell va arribar:

a) a la platja del Far.
b) al costat de l’estació del tren circular.
c) a la platja de la Cova.
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11. Enllaça:

Joana Cordons els cabells plens de rínxols de color taronja i uns amplíssims 
pantalons morats amb redolins blancs.

Pep Pantalons ulls verds i una llarga trena castanya feta de cintes de paper 
creuades.

Queta Bicicleta cabells rossos rercollits en dues cues i el vestit de color fúcsia.

Lluc Tirants cabells negres i punxosos, pell fosca, ulls negres i uns tirants de
colorins.

12. Qui va dir?:
–  Eres Joana Cordons! Tenía moltíssimes ganes de conéixer-te!     ……………………….…………

13. El faroner de l’illa Perduda era el pare de ……………………….………….

14. Júlia va reconéixer la casa de Queta Bicicleta perquè:

a)  hi havia una bicicleta a la porta.
b) al davant de la finestra de la seua habitació hi havía una llimera.
c) la façana de la casa estava pintada de groc.

15. Els pares de Lluc Tirants eren els gelaters de l’illa. Van tastar el millor que feien, que era el de:

a) maduixa  
b) taronja.
c) llima

(Encara que no eren molt segurs, perquè, ara que eren de paper... podrien menjar?)

16. Queta Bicicleta va dir que li agradaria coneixer el món de Júlia i Marc:  Verdader  o   Fals?

17. La Colla Perduda, amb Marc i Júlia, va anar a la
cova d’Arena. Van fer una filera per entrar a la cova
i,  amb  llanternes  i  lupes,  havien  de  trobar  els
monstres. Com es deien?   ……………………….…………  i
……………………….…………

18. Joana s’il.luminava de tant en tant les sabatar
per poder dirigir l’expedició: cap a l’esquerra (els
cordons ……………………….…………), cap a la dreta (els
cordons ……………………….…………).

19. Marc va tindre una primera aventura a la cova d’Arena.  Quina va ser?
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20. La segona aventura de Marc va ser la supervelocitat. Van provar-la, tots muntats a la bicicleta
de Queta per anar a:

a) la platja del far.
b) l’estació del tren circular.

            c) la platja de la cova d’Arena.

21. Per què es van quedar sorpresos els componentes de la Colla Perduda quan Júlia va 
preguntar on  es compraven els bitllets per a pujar al tren?

22.  a). Què volia Marc que li deixara fer Aina, la conductora del tren?

       b). Què volia fer Marc quan pujaren al far?

23. El far era com una enorme bola de cel.lofana mòbil, a la qual li  hagueren clavat dins una
bombeta que,  encesa,  il.luminava de diferernts colors tot  el  mar de lletras.  Però,  quin color
encara no havien provat els quatre components de la Colla Perduda?   ……………………….…………

24.  A l’illa Perduda sempre lluïa la lluna plena: Verdader  o Fals?

25. Enllaça:

Lluc Titants Porta una sabata groga i un altra verda.
Queta Bicicleta Viu al far.

Joana Cordons Els pares eren els gelaters de l’illa.
Pep Pantalons Té una bicicleta molt “xula” de color taronja.

26. La colla Perdula, a l’illa, sempre menjava entrepans  de:
a) truita amb tomaca.     
b) pernil dolç amb formatge.       
c) alvocat.

 d) blanc i negre.

27. Els components de la Colla Perdura volien conéixer el món de Júlia i Marc. Van decidir anar
amb el vaixell, però una tempesta va fer que naufragaren i, tots xops d’aigua (però no desfets) i
de lletres, van decidir anar ……………………….…………..

Joana, alçant els dos peus, va dir la frase màgica: Tot recte i al món de Marc i Júlia.

28. On van trovar la bicicleta els pares de Marc i Júlia?    ……………………………………………
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29. Joana Cordons i Pep Pantalons els van fer saber  a Marc i Júlia  que la Colla Perduda havia
celebrat una assemblea i que tenien dues notícies que comunicar-los:

1ra notícia:…………………………………………………………………………………
2ona notícia: ………………………………………………………………………………

30. Encara queden més qüestions per contar, però això ja es tasca de cadascú. Ara, mireu com
es pot fer un vaixell de paper:
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