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 nombre:
 Silvia

 nombre:
 Patrizia, Jordi

 nombre:

 Nº de TINTAS: 5/0

 TINTAS DIRECTAS: P. Fluor 811

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO:

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 título: Toto 4

 encuadernación: rústica sin solapas

 medidas tripa: 12,5 x 15,8

 medidas frontal cubierta: 12,5 x 15,8

 medidas contra cubierta: 12,5 x 15,8

 ancho lomo definitivo: 

 Fecha:

TenS ToTS elS llibreS 
del ToTo SuperxiSTuS?

Et pixaràs de riure amb el Toto, 
un autèntic zero a l’esquerra!

10139284

S’ha acabat l’escola!

Jocs, reptes i trucs
per divertir-te amb el 

Toto, un autèntic
zero a l’esquerra!
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S’ha acabat l’escola! 
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                        Visca...           les vacances!     
Qui vol cantar per al senyor inspector  

una de les boniques cançons que hem après 
aquest any?

Jo, jo, senyu!

S’ha acabat l’escola! Comencen unes llargues setmanes 
de vacances ben merescudes. Que bé!... Però és veritat 
que hi ha alguns moments d’avorriment que s’han  
de passar com es pot: les llargues hores de cua 
a l’autopista o dalt del tren mentre 
comptem vaques, les esperes a 
l’estació, els dinars al restaurant 
esperant amb la boca  
que se’t fa aigua mentre  
no arriba la pizza...
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Toto, tu què fas a les 
vacances? No ho sé, res, 

suposo... 

Ah, així com  
a l’escola, oi?

En definitiva, les vacances són millor que l’escola, però 
per assegurar-se el pla, val més marxar amb el Toto  
i seguir els seus consells, que ens faran la cosa molt 
més amena i divertida!

                        Visca...           les vacances!     
Molt bé, maco, au, que 

t’escoltem...
Visca les vacances i l’estiu!  
A l’escola no hi que queda  

ni una perdiu... Hem de cremar  
llibres i llibretes... i també  

rostirem les...  

Senyoretes!

* Si tu ne connais pas cette chanson, demande à tes parents ! Ils se rappelleront sûrement l’air sur lequel la chanter...

*
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Riure!
El Toto t’ofereix els millors acudits, camí  

de les vacances. És igual que sigui dalt del 

cotxe amb els pares o en un viatge de tren amb 

els avis, ell sempre en fa de seques i de verdes. 

Divertir-se!
El Toto sempre té propostes per divertir-se  

i fer el pallasso: ara et toca a tu fer petits 

trucs que enredaran els pares, la germaneta 

petita o el germanot gran... Endevinalles  

i embarbussaments que provocaran la rialla 

general.

Jugar!
El Toto també t’ofereix uns quants jocs que 

t’aniran la mar de bé. Senzills però divertits,  

i t’ajudaran a passar l’estona, tant si estàs  

sol com amb amics.

Som-hi, ara et toca jugar a tu!

El que faràs amb  
aquest llibre...
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Això de les vacances està  
molt bé, però anar amb cotxe  

és un rotllo...

Al cotxe nou del meu pare  
hi ha aire condicionat! 

Nosaltres  
tenim airbag... 

Nosaltres tenim un 
aire... de pringats!

A la sortida de l’escola, la mestra 
demana:
—I doncs, Toto, quins plans 
tens per a les vacances, 

aquest any?
—Ehem... res que doni 
per omplir la pàgina de 
redacció quan comencem 
el curs següent, senyu...
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 Abans de sortir de 
casa, la mare pregunta 
al Toto per última 
vegada:
—Em dónes la teva 
paraula que no tens 
ganes de fer pipí, 
abans de pujar al 
cotxe?
—Sí, mare...

 Però evidentment, al cap d’un quart 
d’hora, el Toto reclama:
—Que podem parar? Tinc pipí, tinc pipí!
—Toto —crida sa mare—. 
M’havies donat la 
paraula i no l’has 
mantingut!
—És clar, com volies 
que la mantingués si 
te l’havia donat?
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Ja hem arribat? 

Escolta’m, Toto, tot  
just acabem de sortir...

Vint minuts més tard... 

No, Toto!

Ja hem arribat?
Vint minuts més tard... 

No!

Ja hem arribat?
Vint minuts més tard...

Sí...

No m’ho crec!!  
És veritat? NO!

Ja hem arribat?

Vint minuts més tard...

No!
Ja hem arribat?

Vint minuts més tard...

No!

Ja hem arribat?
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            Falta molt...             per arribar?  

Quan viatgeu, va molt bé jugar a les endevinalles!  
Vet aquí les Endevinalles Made in Toto!

Pare, pare, és verd...

Què és el que travessa els vidres  
i no els trenca?
El sol!

Per què, abans de travessar la carretera,  
has de mirar a dreta i esquerra?
Perquè és impossible mirar cap a totes  
dues bandes al mateix temps!

12

SE HA ACABAT LA ESCOLA.indd   12 07/04/16   17:56



            Falta molt...             per arribar?  
Va, pare.. Ehem... no sé què pot ser... 

Una granota?

Què es tan gros com un camió però  
no pesa gens?

La seva ombra!

Per què quan travesseu un poble sempre hi ha un parell  
de gallines que passen per davant del cotxe?
Perquè si passen per darrere  
no les veus!
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