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INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ 

 

 

La gran diversitat d’alumnat que tenim actualment als centres educatius ens fa 

plantejar la necessitat de dissenyar una escola inclusiva per a tothom, on l’educació 

en valors esdevingui l’eix transversal i impregni la vida escolar.  

L’alumnat amb ritmes diferents d’aprenentatge, interessos i perspectives educatives 

diferents, amb problemàtiques psicosocials i necessitats educatives especials, amb 

desconeixement de la llengua, etc. ha portat els docents i els professionals de 

l’educació a introduir canvis metodològics i d’ús dels recursos per tal que la dinàmica 

de l’aula doni resposta a les necessitats individuals i, alhora, esdevingui una font de 

vivències enriquidores per a tothom. 

Conviure amb realitats personals, socials i culturals diverses activa el 

desenvolupament dels valors humanitzadors com la tolerància, el respecte, l’ equitat, 

l’empatia... Això obliga a deixar de banda els estereotips per tal que els nois i les 

noies aprenguin a aprendre junts sense excloure ningú.  

Per tot això, hem considerat el llibre Les petjades misterioses, que té per 

protagonista un noi cec, adequat per a completar l’assoliment dels esmentats valors i 

aportar informació a aquells centres on no hi ha escolaritzats nois o noies amb 

discapacitat visual i es desconeix aquesta realitat. 

Finalment, Les petjades misterioses és un llibre divertit, d’aventures, que ens acosta 

al medi rural del Pirineus i a la vida quotidiana d’un noi cec que comparteix amb els 

seus amics aventures, jocs i emocions. Això el fa atractiu per als lectors i lectores de 

cicle superior d’educació primària i, al mateix temps, fomenta el gust per la lectura 

des del treball en valors. 
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LA DISCAPACITAT VISUAL 
 

Una informació prèvia sobre les característiques de la discapacitat visual i les 

necessitats docents que se’n deriven pot ser útil per a aquells docents a les escoles 

dels quals no hi ha cap alumne amb aquesta discapacitat. 

Parlem de discapacitat visual quan un alumne o alumna presenta afectació d’un 

canal sensorial (la vista) per adquirir la informació visual. 

És una discapacitat amb una àmplia variabilitat de graus: ceguesa, baixa visió, etc. 

El grau d’afectació també depèn de la lesió i del moment de l’ aparició de la 

ceguesa: si és de naixement, si apareix de forma sobtada, si és una pèrdua lenta... 

El fet de no poder adquirir la informació pel canal visual fa que l’alumnat tingui 

moltes dificultats per accedir a la informació de l’entorn i cal recórrer a vies 

alternatives i s’ ha de potenciar l’ús d’ altres sistemes sensorials com l’ oïda i el tacte 

(sistema hàptic).  

El sentit del tacte permet a la persona cega de reconèixer sensorialment els objectes 

de l’entorn. Ho fa mitjançant el tacte actiu quan la informació és buscada de forma 

intencional (es palpa per obtenir informació), i mitjançant el tacte passiu, quan es rep 

informació no intencionada (per exemple, la sensació de roba de la pell). Però la 

recollida d’informació pel tacte és molt més lenta que pel sistema visual i suposa una 

càrrega de memòria. La informació que la vista capta en un instant requereix més 

temps per a una persona cega, ja que ha d’explorar els objectes per saber-ne la 

forma, la grandària, la col·locació, etc. 

A més, el tacte no pot explorar els objectes llunyans. Aquest és l’aspecte més 

problemàtic per a una persona cega, perquè ha d’ obtenir la informació per les dades 

que li aporten els altres pel canal auditiu. Per això el llenguatge és molt important per 

a les persones cegues. A través del llenguatge coneixen i aprenen a manipular 

mentalment la realitat que els envolta.  

Dues limitacions molt evidents de la manca de visió són la mobilitat en l’espai físic i 

l’accés a la informació escrita convencional. Per llegir i escriure empren el sistema 

Braille, un mètode d’escriptura i lectura tàctil ideat per a persones cegues. 

El signe generador del caràcter Braille està format a partir d’un rectangle de sis 

punts en relleu. Segons la combinació, aquests punts donen lloc a totes les lletres de 

l’abecedari.  
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Actualment hi ha molts suport tècnics, com els ordinadors adaptats, que faciliten la 

comunicació escrita. Aquesta tasca innovadora es fa en bona part gràcies a l’ONCE, 

que ofereix suport tècnic i adapta el material escolar al sistema Braille i en relleu 

perquè l’alumnat tingui accés a la mateixa informació que tots el seus companys i 

companyes de la classe. Els centres que escolaritzen alumnat amb discapacitat 

visual reben l’assessorament de professionals experts que donen suport al centre, al 

professorat, a l’alumnat i a les seves famílies.  
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I. SESSIONS DE TUTORIA: FOMENT DE LA LECTURA 
I TREBALL EN VALORS 
 

PRIMERA SESSIÓ 

INTRODUCCIÓ 
Ja que l’objectiu pel qual hem escollit Les petjades misterioses és donar a conèixer 
la discapacitat visual, abans d’iniciar-ne la lectura proposem de fer unes sessions de 
tutoria a fi que l’alumnat conegui aquesta discapacitat i se sensibilitzi al respecte.  

Aconsellem que aquestes sessions de tutoria no es relacionin directament amb la 
temàtica del llibre a fi de mantenir el factor sorpresa, ja que a Les petjades 
misterioses no es diu que el protagonista és cec fins al capítol vuitè (pàg. 40-41). 
Això, que ha estat experimentat amb altres alumnes, és un factor motivador i, alhora, 
pot ser un indicador sobre la capacitat d’atenció i la comprensió lectora de l’alumnat. 
Estem convençudes que, per fomentar el plaer de llegir, és important que la lectura 
sorprengui els lectors. Per això creiem oportú no avançar esdeveniments i que siguin 
els mateixos nois i noies qui, tot llegint, descobreixin aspectes insospitats en el 
protagonista. 

TREBALL EN VALORS: «TOTS SOM MÉS IGUALS QUE DIFERENTS» 
La frase «Tots som més iguals que diferents» serveix per emmarcar el treball en 
valors respecte les discapacitats, concretament sobre la discapacitat visual, que és 
un aspecte primordial de l’argument de Les petjades misterioses, ja que el 
protagonista és un noi cec. 

Per iniciar el tema, es pot parlar de la «diversitat» que existeix a la nostra societat: a 
les famílies, a la classe... Diversitat de trets físics, diferents colors de la pell, dels 
cabells, edats diverses, varietat d’alçades, persones de diferent procedència i que 
parlen altres llengües..., també persones amb alguna discapacitat. Això sí, sempre 
fent èmfasi al fet que som molt més iguals que diferents. Cal fer notar les 
semblances a partit de les diferències. 

ACTIVITATS PER A L’ALUMNAT 

1. a) b) c) d) Respostes obertes 

e) Diversitat: entenem per diversitat la multitud de trets, formes, cultures i 
aspectes diferents que presentem les persones. 

Discapacitat: el terme discapacitat es refereix a la manca de qualitat que té una 
persona per dur a terme diferents actes, segons quina sigui la seva afectació: 
física, psíquica, sensorial, etc. 

2.  

Discapacitat sensorial 
 Persones amb problemes d’ audició.  

  Persones amb problemes visuals.  
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Discapacitat física 
 Persones amb mobilitat reduïda. 

 Persones amb membres amputats. 

 Persones amb cadira de rodes. 

Discapacitat psíquica 
 Persones amb retard intel·lectual (síndrome de Down, Sxfràgil...). 

 Persones amb problemes greus de relació (autistes). 

 
 
El docent informa els alumnes que, d’aquestes discapacitats, es treballarà la 
discapacitat visual. 
 
Recursos on trobar informació sobre la discapacitat visual: 
 
 
ENTITATS  

• Associació Catalana per a la Integració del Cec (A.C.I.C.) 
http://www.redestb.es/acic/  

• O.N.C.E. http://www.once.es/ 

C/ Calàbria, 66-76, 08015 Barcelona 
Tel.: 93-325 92 00 / Fax: 93-424 91 44 

• Associació Catalana de Cecs i Disminuïts Visuals (ACCDV). 
http://www.accdv.cat/ca/adaptabilitat.html 

Cardenal Reig, 32 
08028 Barcelona 
Tel.: +34 93 447 04 04 
Fax: +34 93 447 01 14 

• Unitat Tiflotèncica O.N:C.E. http://194.224.11.75/utt/home.html 
 

BIBLIOGRAFIA 

• Organització nacional de cecs: http://www.once.es/ 

• Associació Catalana per la Integració de Cecs: http://www.redestb.es/acic/ 
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SEGONA SESSIÓ: LA DISCAPACITAT VISUAL 

ACTIVITATS PER A L’ALUMNAT 
1. Resposta oberta. 
2. Resposta oberta.  

3. Resposta oberta. (Per a aquesta activitat podeu consultar l’apartat «Suports a la 
discapacitat visual», que teniu a continuació.) 

 

Aquest any 2009 se celebra el bicentenari del naixement de Louis Braille, inventor 
del sistema Braille per a la lectoescriptura de les persones invidents. 

Si ho considereu convenient, podeu proposar de buscar informació sobre aquest 
personatge i el actes que organitza la fundació ONCE per a celebrar-ho. 

Luois Braille va néixer a Coupvray (França) el 4 de gener de 1809 i va morir de 
tuberculosi a París el 6 de gener de 1852. 

Als tres anys va perdre la vista en clavar-se unes tisores al taller del seu pare. La 
ferida li va provocar una infecció als ulls i, des d’aleshores, va patir una ceguesa 
irreversible. 

Va estudiar a París amb una beca per a joves cecs. Va rebre formació científica i 
musical (tocava el violoncel i l’orgue) i es va dedicar a l’ensenyament. Entre l’any 
1825 i 1829 va idear el sistema de lectoescriptura braille a partir de l’adaptació d’un 
sistema de lectura per a persones cegues que havia ideat Charles Barbier.  

El sistema braille està adaptat a tots els alfabets del món i és útil també per les 
anotacions musicals. Aquest sistema de comunicació ha aportat a les persones 
invidents autonomia personal i accés a la formació acadèmica, cosa impensable en 
aquella època. 
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II. LES PETJADES MISTERIOSES 
 

SUPORTS TÈCNICS PER A LA DISCAPACITAT VISUAL QUE APAREIXEN A 
LES PETJADES MISTERIOSES 

Capítol Suport Funció Fotografia 

1 speak 
braille 

Sistema portàtil per 
emmagatzemar 
informació. És un 
processador i editor de 
textos. L’entrada es fa 
mitjançant un teclat braille 
de sis punts i la sortida es 
produeix amb sortida de 
veu. 

3 gos pigall Gos de qualsevol raça 
entrenat específicament 
per fer de guia a les 
persones cegues en els 
seus desplaçaments. 

 

 lector parlant 
de colors 

Aparell petit que llegeix els 
colors i emet un missatge 
de veu per informar del 
color de què es tracta. 
S’empra per a roba, paper, 
etc. 

 

8 màquina 
perkins 

Màquina d’escriure en 
sistema braille. Té sis 
tecles basades en el signe 
generador de braille 
(rectangle amb sis punts). 
Escriu en un paper gruixut 
especial el missatge en 
braille.  

8 capsa i 
punxons 

Capsa amb rectangles i 
punxons per fer el signe 
braille. S’ utilitza a l’inici de 
la lectoescriptura per 
aprendre els signes braille.
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 nino 
«Braillin» 

Nino de roba i amb colors 
vius que té a l’abdomen el 
rectangle del signe 
generador de lletres 
braille. Serveix per a 
introduir la lectoescriptura 
en braille.  

 pòster amb 
els signes 

braille 

Alfabet braille amb la 
grafia llatina corresponent.

10 despertador 
amb veu 

Avisa quan és l’hora de 
llevar-se. 

17 plaqueta i 
punxó 

Planxa de plàstic que 
permet escriure missatges 
amb el punxó. S’hi posa 
un full en blanc i la pauta 
amb el rectangle 
generador del signe braille 
permet escriure missatges 
en qualsevol lloc. 
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19 ONCE Associació Nacional de 
Cecs d’Espanya.  

Vetlla pels interessos dels 
afiliats (estudis, suports 
tècnics, professionals 
especialitzats, cerca de 
feina...). Es finança amb la 
seva loteria, anomenada 
ONCE. 

 

 bastó Bastó de fibra de vidre, 
lleuger i una mica flexible. 
Serveix per reconèixer 
l’entorn més proper. 

 

24 rellotge de 
polsera amb 

veu 

Diu les hores. 

 

27 rellotge tàctil Els punts de relleu a cada 
hora permeten conèixer 
l’hora pel tacte. 
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1. ACTIVITATS ABANS DE COMENÇAR LA LECTURA 

S’inicien les activitats per incentivar la lectura. Es presenta el llibre i es proposa als 
alumnes que facin hipòtesis sobre el tema de la novel·la. 

Recordeu que no s’ha de mencionar el tema de la discapacitat visual. 

 

1. Resposta oberta. 

2. Resposta oberta. 

3. Resposta oberta. 

 

PRESENTACIÓ  

Hem considerat convenient d’agrupar en unitats «argumentals» els 30 capítols de 
Les petjades misterioses per no interrompre constantment la lectura i minvar, amb 
això, el plaer de llegir, que acompanya necessàriament la motivació lectora i ha de 
ser el primer objectiu a l’hora d’incentivar el gust per a la lectura. 

Unitat 
d’interès Capítols Pàgines Títol 

1 1 - 4 9 a 25 «El viatge» 

2 5 - 17 27 a 40 «Les aventures dels primers dies de vacances»

3 8 41 a 45 «La màquina d’escriure i... » 

4 9 - 11 47 a 61 «El misteri de les cabres desaparegudes» 

5 12 – 15 63 a 82 «Aventures amb els amics» 

6 16 – 18 83 a 96 «La cacera del tamarro» 

7 19 – 21 97 a 112 «A comprar i a concert» 

8 22 - 26 113 a 134 «Excursions, jocs i més aventures» 

9 27 – 29 135 a 148 «Imaginació o una bona pista» 

10 30 149 a 154 «Un munt de notícies!» 

 

La guia de lectura consta del Quadern per a l’alumnat i d’una Guia per al 
professorat, amb activitats per fer durant i després de la lectura dels capítols de 
cada unitat. Es proposa: 

• Lectura dels capítols, utilitzant diferents estratègies. 

• Activitats de llengua i de comprensió lectora.  

• Activitats d’ampliació.  
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Les activitats d’ampliació són opcionals, és a dir, cada docent pot escollir aquelles 
que cregui més adients o que, segons les circumstàncies, pugui dur a terme. La 
seva finalitat és vincular de forma transversal els diferents aprenentatges i fer-ho des 
del marc de les competències bàsiques: per exemple, no tan sols informar-se, sinó 
aprendre a escollir i a tractar les fonts d’informació. 

Evidentment, per la temàtica del llibre hem procurat també aportar temes de 
discussió i ampliació des d’una perspectiva de sensibilització pel que fa a actituds i 
valors. 

 

Com que durant la lectura es fan moltes activitats de llengua i és aconsellable que 
l’alumnat es familiaritzi amb l’ús de les TIC, informem d’algunes webs bàsiques, 
d’altra banda prou conegudes: 

1. Diccionaris: 

• DIDAC: www.edu365.cat/escriptori/index.htm  

• Diccionari de la Gran Enciclopèdia Catalana: www.enciclopedia.cat 

• Diccionaris en línia del diari AVUI: www.avui.cat/serveis/diccionaris 

2. VIQUIPÈDIA: http://ca.wikipedia.org 

3. VICCIONARI: http://ca.wiktionary.org 

4. Webs sobre llengua:  

• www.rodamots.com 

• www.verbalia.com  

• http://aplitic.xtec.cat/merli/... 
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2. ACTIVITATS DURANT LA LECTURA 
 
UNITAT D’INTERÈS 1: EL VIATGE 

Capítols 1 -  4 (pàgines 9 a 25) 

1. L’alumnat llegirà individualment els capítols d’aquesta unitat. Es recomanarà que 
durant la lectura anotin les paraules que no entenen i també aquelles que no coneixien 
però que estan definides al llibre.  

En cas que els alumnes no coneguin el significat de capar, la paraula té importància 
als capítols de la unitat 2, on es trobaran les activitats corresponents. 

Després de la lectura es pot encetar un diàleg sobre el començament de la novel·la i 
parlar de l’estil:  

⎯ qui explica la història? 

⎯ qui és el centre de l’argument? 

⎯ quines expectatives temàtiques presenta? 

2. La primera frase del llibre, «Les vacances m’havien fet llufa», és a la pàgina 9. Es fa 
la presentació de les frases fetes, ja que al llarg de la lectura les hauran d’identificar.  

De moment es poden posar en comú alguns aspectes d’aquesta frase feta:  

⎯ quina és la paraula que en marca el significat (en aquest cas, llufa); 

⎯ per què s’agafa la imatge d’una llufa per indicar que les vacances han 
fracassat.  

3. Entre tothom es comenta què és una comparació. Cal que s’arribi a entendre que la 
comparació es basa en l’analogia o la semblança d’imatges. També cal fer notar que 
una comparació consta de: 

⎯ la part real, que és la base de la comparació,  

⎯ la segona part, amb la qual és comparada la primera, 

⎯ el nexe que uneix totes dues parts ( com, com si, sembla...). 

Després, l’alumnat practicarà, per parelles, la comparació inventant-ne de noves 
(divertides, poètiques…) a partir de la d’en Guerau:  

«Si t’enxampen, et quedes com…» 

En acabat, es poden comentar oralment. 

4. Encomanar a l’alumnat que pregunti als pares, avis, oncles... el sentit de l’expressió 
«la paraula és la paraula!» (cap. 13). N’han d’esbrinar:  

⎯ el significat (vincular-ho amb el valor de l’honradesa, etc.); 

⎯ per què l’usen més les persones grans (l’avi d’en Guerau). 

5. Durant o després de la lectura l’alumnat ha hagut d’anotar al quadre les paraules 
que defineix en Guerau. Després les han de buscar al diccionari DIDAC per comparar-
les. 

La finalitat de l’exercici és treballar la definició i els graus de definició segons el tipus 
de discurs. 
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Paraula Definició d’en Guerau Definició del diccionari 

Excedència 

 

«És un permís per no 
anar a treballar però no et 
paguen.» (pàg.11) 

nom femení 

Un treballador o un funcionari està en 
excedència si deixa el seu lloc de treball, 
però pot tornar-hi, si vol, al cap d'un 
temps. Si algú té una excedència de dos 
anys, no pot tornar a la feina quan només 
n'ha passat un. 

Manescal «Ell, del veterinari, en diu 
manescal.» (pàg.13) 

 

nom masculí  

Un manescal és un home que es dedica 
a la veterinària. Actualment s'usa poc. 

Soferta 

 

«Com que és més fosc, la 
brutícia queda amagada i 
no es veu.» (pàg.16) 

adjectiu  

1 Una persona és soferta quan aguanta 
bé els sofriments, amb paciència i sense 
queixar-se. 

2 Una roba és soferta si és resistent, no 
es gasta i no es nota gaire quan 
s'embruta. Un color és sofert si no perd i 
no deixa. 

 

6. a) Resposta oberta.  

b) 

GUERAU DE LIOST 
Olot, 1878 - Barcelona, 1933. Pseudònim literari de Jaume Bofill i Mates. 
Poeta, polític i periodista. Llicenciat en dret i filosofia. Ingressà a la Lliga 
Regionalista i a la redacció de La Veu de Catalunya, on signava sovint Puck. 

Com a regidor de Barcelona combaté públicament la política lerrouxista (els 
seus discursos són recollits a La llengua catalana a l’Ajuntament de Barcelona, 
1916).  

Es preocupà de l’ensenyament, dels museus i de la sanitat. En aquest període 
publicà una endreça a Les joventuts catalanes (1919). Membre de l’IEC (1918), 
fou un dels acusadors d’Eugeni d’Ors en la sessió que, de fet, el suspengué de 
tots els càrrecs públics (1920).  

Nomenat conseller de la Mancomunitat (1921-23), fou un dels fundadors 
d’Acció Catalana (1922) i redactor de La Publicitat. Tanmateix, per motius 
personals, ideològics i religiosos retornà a la Lliga (1933). Esdevingué polític 
per un deure cívic i patriòtic i se’l considera un dels primers oradors de la 
Catalunya contemporània. 

 A part d’articles literaris, paradigma de la millor prosa, escriví molt sobre temes 
polítics des d’un angle d’un nacionalisme insubornable: L’altra concòrdia 
(1930), rèplica a Per la concòrdia (1930) de Cambó, i Una política catalanista 
(1933), que es publicà pòstumament. 

Nou Diccionari 62 de la Literatura Catalana
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7.  
x El protagonista es va enrabiar molt mentre planejava les vacances amb els 
pares. 

8.  

Sentiments Manifestacions físiques 

En Guerau està nerviós i emocionat En Guerau té pessigolles a la panxa  

El Lagun està content. El Lagun borda i mou la cua. 

 

9. Localitzar Llavorsí en un mapa comarcal de Catalunya.  

Comarca: Pallars Sobirà.  

Capital: Sort.  
10. L’anomenen Camell perquè, quan va d’excursió, porta una motxilla molt boteruda 
que li fa un gep com un camell. El seu nom és Jordi Clotet (pàg. 9). 

11.  

Característiques Nom del personatge 

-fa traduccions a casa 

-té una excedència de professora 
la mare d’en Guerau 

-no havia anat mai de càmping al Pirineu

-sempre va de càmping a la platja 
el Jordi Clotet (el Camell) 

-és enginyer de mines 

-ha d’anar a treballar a Astúries 
el pare d’en Guerau 

 

12. Nom de sis personatges. 

B O S  Q U I C O R U I 

 A E U G F U A R I D H 

C T R U I L M U N Y N 

I D T N G U E R A U C 

S U C B I V L M O E A 

A X V K L D L A G U N 

 

Berni, Camell, Quico, Guerau, Lagun, Isa 
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13. Els alumnes han de dibuixar una masia i una borda per veure les diferències entre 
aquests habitatges. Poden trobar les il·lustracions a la làmina TIPUS DE CASES del 
diccionari electrònic DIDAC (portal: edu365: escriptori: DIDAC). Us n’incloem dos 
exemples més: 

  
www.upf.edu/.../intgeo/g2/t4/img4/35_casa.jpg  http://www.nevasport.com/fotos/290907/152346.jpg  

    masia     borda 

 
ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ 

A. COM S’HI VA? 
En aquesta activitat els nois i noies, per parelles, han de buscar la informació 
necessària per viatjar des de la seva localitat fins a Llavorsí. Amb les dades han 
d’omplir la fitxa. En acabat, entre tots contrastaran les dades.  

Webs consultades: <w20.gencat.cat/portal/site/mobilitat> 

B. CONEGUEM ELS ARBRES 
Resposta oberta. Es pot aprofitar que al llibre s’anomenen alguns arbres per conèixer 
millor aquests vegetals i el seu hàbitat. Suggerim de formar un petit grup d’alumnes 
(poden ser aquells als quals agradi la natura) per buscar-ne informació.  

C. QUÈ ÉS EL TAMARRO?  
A l’ inici del llibre es parla del tamarro.  

El tamarro és una bèstia imaginària molt difosa en les llegendes i faules del Pirineu 
de Lleida. En aquestes zones és habitual la broma d’ explicar als visitants que el 
tamarro és una feristela que convé caçar de nit i en grup. Per això es reuneix el 
jovent del poble amb el caçador novell, que surt amb el grup de nit a caçar 
l’esmentat tamarro sense, lògicament, haver-ne vist mai cap.  

Després d’ unes quantes corredisses pels camps i boscos amb bastons, amb dues 
pedres que es fan picar com a reclam i amb sacs per agafar l’animal (sovint amb 
parades estratègiques per beure vi de bota i per planificar l’estratègia de caça), la 
cacera sol acabar amb una remullada d’aigua de l’incaut quan la resta del grup 
confabulat el fa passar sota un arbre on l’esperen amb una galleda d’aigua. 

També pot acabar deixant el caçador novell camuflat en un canal dient-li que estigui 
atent que vindrà corrent el tamarro i ha de mirar de ficar-lo dins del sac. Pot ser que 
el deixin allí tota la nit o que li obrin la clau de pas del canal i acabi remullat. Hi ha 
moltes variants de la cacera del tamarro, però totes solen acabar amb la riallada del 
grup que ha passat la nit fent córrer amunt i avall la víctima. 

En l’ actualitat la llegenda ha evolucionat en festa. Destaca la festa del tamarro que 
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es celebra cada any al poble de Cellers durant la seva festa major. 

 

Proposem que, per mantenir la intriga de l’argument fins al final, els nois i noies no 
descobreixin què és el tamarro (un ésser imaginari). Per tant, cal emprar estratègies 
per estimular la imaginació i donar importància a la informació que vagi sortint.  

Una estratègia és presentar el tamarro com un enigma i la informació que sortirà al 
llarg dels capítols, com les pistes per a resoldre’l. Per tant, no s’ha de buscar cap 
mena d’informació, sinó que s’ha de resoldre a través de la lectura, omplint el quadre 
que hi ha al quadern de l’alumnat. 
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UNITAT D’INTERÈS 2: LES AVENTURES DELS PRIMERS DIES DE 
VACANCES 

Capítols 5 - 7 (pàgines 27 a 40) 

1. Resposta oberta.  

2. La lectura dels capítols la farà uns grup d’alumnes en veu alta. Cal recordar-los que 
la lectura davant dels altres requereix una preparació prèvia. Al portal EDU365, hi ha un 
seguit de recomanacions per llegir correctament en veu alta.  

 

I, per llegir bé en veu alta? 
La forma de llegir en veu alta, en principi, depèn del tipus de text que has de 
llegir. No és el mateix una poesia que un conte, però malgrat tot cal:  

• Llegir en silenci el text.  

• Entendre el que diu.  

• Procurar estar atent a la puntuació. Cal parar-se a les comes, punts i 
comes i els punts i observar si hi ha algun signe d'admiració o 
d'interrogació.  

• Tenir un volum de veu suficient perquè tothom et senti, sense cridar.  

• Obrir bé la boca per deixar sortir el so i que la pronúncia, sense exagerar, 
sigui clara.  

• Donar el ritme (lent o ràpid) adequat segons el text i el missatge que es vol 
donar; és l'apartat més personal de la lectura.  

Recorda que llegir més ràpid en veu alta no vol dir llegir millor i qui t'escolti ha de 
poder seguir la teva lectura. 

 

3. Resposta oberta. 

4. Resposta oberta. Es pot explicar que el sentit figurat és quan una paraula agafa un 
significat nou, diferent del significat original. El nou significat s’ha format per analogia 
amb el que vol dir la paraula en la realitat. Per exemple, punxar significa clavar o 
clavar-se un objecte punxegut (una punxa, una injecció...) 

5. CAPAR 
v. tr. [VE] [BO] [MD] [AGR] Privar (l’home, un animal, una planta) dels òrgans 
reproductors. Castrar un animal, una flor. (DIEC) 

6. La paraula que surt a la pàgina 30 és capó. 

7. Es tracta del Jaume (pàg. 27).  

8. L’entrebanc és que anava amb bici per la baixada de l’era i es va estavellar contra el 
jeep del Sentenach i es va fer un trau al front. La causa d’aquest ensurt va ser que hi 
havia un jeep aparcat al mig del pas. Les conseqüències van ser que es va fer un trau 
al front i es va trobat a terra mig estabornit. Van haver de baixar a l’ambulatori de 
Llavorsí i li van posar sis punts. (pàg. 33-34) 
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ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ 

A. COM ÉS EL QUICO? 
La finalitat de l’activitat és aprendre a identificar i organitzar la informació i, després de 
la lectura del llibre, fer una descripció d’un personatge. 

Alguns alumnes s’encarreguen de fer el suport (pot ser un quadre tal com s’indica al 
dossier de l’alumnat) on s’anotaran les dades sobre el Quico. Abans de la lectura, el 
professor o professora recordarà als encarregats que han de recollir les dades que 
surtin sobre el noi. 

Informació sobre en Quico: té els cabells rossos. (pàg. 35) 

 



 25

UNITAT D’INTERÈS 3:  LA MÀQUINA D’ESCRIURE I... 

CAPÍTOL 8 (pàgines 41 a 45) 

1. El professor llegeix el capítol en veu alta. Abans de la lectura es remarca la 
importància de parar atenció, perquè en aquest capítol es diu que en Guerau és cec. 

2. L’alumnat ha de buscar al diccionari les paraules de la lectura que no ha entès.  

3. És recorda la frase feta de la unitat 1, «Les vacances m’havien fet llufa» (pàg. 9), 
per ajudar a comprendre què és una frase feta:  

⎯ grup de paraules que, amb el pas del temps, agafa un sentit diferent del que 
tenia cada paraula per separat; 

⎯ té un sentit figurat; 

⎯ ha de formar part d’una oració perquè tingui un sentit complet; 

⎯ el seu significat és molt diferent del que tenen aïlladament les paraules que la 
formen; 

⎯ és una expressió pròpia, particular, de cada llengua, a la qual enriqueix. 

Després, els alumnes han d’identificar la frase feta que hi ha al capítol: «ser un 
caguerri», que significa ‘ser un covard, tenir por’. (pàg. 44) 

4.  

Nom de la màquina: PERKINS 

Descripció:  - te sis tecles 

- les tecles no tenen lletres; tenen puntets (signes braille). 

- i es poden posar lletres majúscules i accents. 

Funció: serveix per escriure en braille, el llenguatge que empren les persones 
cegues. 

 

5. La discapacitat del protagonista és que és cec. Resposta oberta (potser la màquina 
PERQUINS els donarà la pista. En Berni no tenia ni idea de les coses de les persones 
cegues). 

6. El missatge és: «Han robat les cabres.» 

7. Resposta oberta. 

8. Resposta oberta.  
 

ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ 

A. JUGUEM AL MARRO? 
Si no sabeu com s’hi juga, uns quants alumnes us podeu encarregar d’ensenyar-lo als 
companys i companyes. Trobareu informació en llibres de jocs tradicionals i a Internet. 
Per exemple, a VIQUIPÈDIA trobareu les normes del marro de nou i del marro de dotze. I 
us aconsellem que llegiu la història del joc, és interessant. 

El joc surt a la pàgina 45 de Les petjades misterioses.  
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UNITAT D’INTERÈS 4: EL MISTERI DE LES CABRES DESAPAREGUDES 

Capítols  9 - 11 (pàgines 47 a 61) 

1. Resposta oberta.  

2. a) Resposta oberta. 

b)  

frases fetes 

• fitxar paquets estrangers (pàg. 48) 

• posar la banya en un forat (pàg. 50) 

significat 

• fitxar futbolistes no gaire bons 

• entossudir-se a fer una cosa 

 

c)  

 - tenir seny ........................................... ser assenyats  

 - ser uns ximples ...................................ser beneits, babaus  

 - trescar ................................................. caminar de pressa 

 - ensarronar .......................................... enganyar 

- cruspir ..................................................menjar amb deliri 

- pispar ................................................... robar 

 

3. Resposta oberta. 

4. En Guerau, a la masia, viu amb l’avi, l’àvia, la tieta i en Jaume. 

5. En Guerau juga a futbol amb una pilota de picarol a dins. No li agrada jugar a futbol 
perquè, encara que xuta fort, no fa gols i penja la pilota. A més, és triat l’últim per 
jugar. Resposta oberta. 

6. La Pica es refereix a la Pica d’Estats, un cim del Pirineu que té 3115 m. 

7. Resposta oberta. S’anomena «celestina» la persona que utilitza tota mena 
d’estratègies per fer que homes i dones s’enamorin. 

La Celestina és una obra de Fernando de Rojas. Tracta dels tràgics amors de Calixto i 
Melibea i les males arts que utilitza l’alcavota (la celestina) per fer que s’enamorin.  

8. «Anar fer la vacada» vol dir canviar les vaques d’un prat a un altre de la muntanya 
perquè s’ha acabat l’herba.  

⎯ Resposta oberta. 

⎯ En comptes d’anar a la vacada, en Guerau va fer una ullada a les cabres amb en 
Jaume. Van a comptar les cabres. 

⎯ S’han de posar les botes de goma per anar a la quadra per higiene. A la quadra 
hi ha excrements dels animals i les botes només s’utilitzen en aquest lloc. A més, 
si no es canvien les sabates, després ho embruten tot i fan pudor.  
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9. El personatge és el Sansa. 

10. Han desaparegut cabres dels ramats. Mentre comptaven les cabres, en Jaume i en 
Guerau troben petjades. No saben si són del tamarro o d’ós. 

11. El pont: 

• és de fusta 

• es belluga 

• té les travesses fetes malbé 

• és perillós 

12. Les vaques agafen aquesta malaltia perquè no les alimenten amb herba, sinó amb 
carns i altres menges que no els són pròpies. 

 

ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ 

A. APROFITMENT DELS RECURSOS  
La besulla feta de l’escorça del bedoll és un clar exemple de com la imaginació ha 
permès d’utilitzat els recursos més propers i adequats a les necessitats de les 
persones.  

Tasca encomanada: 

Us proposem que feu un debat sobre la utilització dels recursos al llarg de la història. 
Compareu costums diferents segons l’àmbit geogràfic. Per exemple, quins avantatges 
té la besulla respecte els plats d’alumini. 

B. FITXA TÈCNICA: LA PICA D’ESTATS  
Tasca encomanada 
Activitat oberta.  Es pot fer servir la fitxa que hi ha al quadern per a l’alumnat i les webs 
que s’hi recomanen.  

C. COM ÉS EL QUICO? 
Si es creu necessari, abans de la lectura es pot recordar al grup corresponent que ha 
d’anotar informació sobre el Quico (pàg. 47): 

⎯ té una germana més gran que és diu Tana;  

⎯ la Tana és molt guapa i té els cabells de color panotxa; 

⎯ és infermera i treballa a l’ambulatori; 

⎯ el nòvio de la Tana treballa a la Caixa. 
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UNITAT D’INTERÈS 5: AVENTURES AMB ELS AMICS  

Capítols 12 - 15 (pàgines 63 a 82) 

1. Es comença l’activitat recordant el final de la unitat anterior: els de la colla estan 
planificant una escapada a la muntanya.  

2. a) 

Comparacions  

• estar blanc com la llet (pàg. 70) 

• tenir la veu gruixuda com una corda (pàg. 73) 

• ser més pesat que el plom (pàg. 77) 

Significat 
• estar molt pàl·lid 

• tenir la veu ronca i forta 

• ser insistent i repetitiu 

b) 

• vam menjar un tou de maduixes 

• es va sentir un catacrec 

• el Sansa es va posar a xerrar 
històries de maquis 
• palpava les parets 

• ni piu de les altres sorpreses 

• vam menjar moltes maduixes 

• es va sentir un cruixit 
• el Sansa es va posar a explicar 
històries de maquis 
• tocava les parets 

• ni una paraula de les altres sorpreses 

3. Informació sobre el Sansa: 

⎯ té la veu gruixuda 

⎯ és alt, fort i valent 

⎯ és gran, té de més de 70 anys 

⎯ és caçador 

⎯ porta els gossos al concurs de gossos d’atura de Castellar de n’Hug  

⎯ explica històries dels maquis i de la guerra civil 

⎯ sap fer besulles amb l’ escorça dels bedolls 

⎯ va arribar a veure óssos a les muntanyes 

4. Els nens: 

⎯ Es diuen Olga i Vània.  

⎯ Són d’Ucraïna.  

⎯ Resposta oberta. Segurament que sí perquè van a l’escola, han après el català i 
tenen amics. 

5. Es tracta de l’Aitana. 

6. Resposta oberta. 
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7. L’Aitana li ha escrit una carta amb un fragment en braille. També li ha enviat una 
foto, que la tieta Isa li descriu. En Guerau li escriu una carta en braille i la tieta la passa 
a l’alfabet llatí perquè l’Aitana la llegeixi. 

8. Activitat oberta. 

9. Resposta oberta. 

10. a) Normalment, no. No li agrada. 

b) El bastó li permet reconèixer l’entorn proper i detectar la presència d’obstacles. 

c) Per passar pel pont es col·loca darrere del Quico. Amb una mà li agafa la 
samarreta i amb l’altra, s’agafa a la barana del pont. 

Té la pell de gallina de por, però ell diu que és de fred. Es fa el valent perquè no 
vol ser un caguerri. 

d) Resposta oberta. Com a suggeriment: 

⎯ agafa’t al company del davant 

⎯ segueix el ritme que et marca  

⎯ camina lentament  

⎯ ressegueix la barana a poc a poc 

⎯ escolta amb atenció les indicacions dels companys 

e) Els amics el deixen sol a la borda. 

⎯ Resposta oberta. Suggeriment: indefens, espantat, desconcertat, insegur... 

⎯ Resposta oberta. 

11. a) Abans hi havia moltes nogueres, ara n’hi ha poques. La mare no creu que 
l’ombra de la noguera faci constipar.  

b) El primer, indica canvis a l’entorn natural. El segon, un canvi de mentalitat. 

c) Resposta oberta. 

 
ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ 

A. ÓSSOS DEL PIRINEU 

Els objectius de l’activitat són: 

• conèixer les característiques bàsiques de l’ós pirinenc 

• practicar la recerca, organització i presentació d’informació, utilitzant les 
orientacions que es donen a l’alumnat en el seu quadernd’activitats. 

 

L’alumnat ha d’anar recollint la informació que surt a la lectura de Les petjades 
misterioses. 

Es poden emprar les TIC per presentar la informació (format power point). 
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B. ELS MAQUIS  

Resposta oberta. Com a suggeriment:  

Els maquis van ser els grups de la resistència francesa que, amagats a les 
regions poc poblades, boscos o muntanyes, van lluitar contra l'ocupació 
alemanya d'aquest país durant la Segona Guerra Mundial. 

Per extensió, i atenent a aquest significat de resistència, el terme maquis 
designa també els grups armats que van operar en territori espanyol, 
especialment a la serralada Cantàbrica, als Pirineus, a Catalunya, País Valencià, 
Aragó i Andalusia, després de la Guerra Civil per oposar-se a la 
institucionalització del règim franquista. 

Maquis és una paraula d'origen francès que prové, al seu torn, del mot cors 
macchia que significa bosc atapeït o vegetació espessa, car fa referència a una 
forma de vegetació típicament mediterrània que es pot trobar a Còrsega. 

A moltes poblacions encara segueix present el record dels maquis catalans. A 
causa de la decidida actuació policial i la consolidació del règim dictatorial, el 
maquis va quedar pràcticament desfet d'ençà 1950. Els guerrillers van realitzar 
centenars d'accions, però sovint molts dels combatents antifranquistes eren 
detinguts i executats sense judici per la Guàrdia Civil allà on havien estat 
descoberts, encara que es rendissin i haguessin lliurat les armes. Per això, 
sabedors de la sort que els esperava en caure en mans dels falangistes, 
preferien lluitar fins a la mort. 

Entre els maquis més coneguts dels Països Catalans destaquen els noms de 
Francesc Sabaté (Quico Sabaté), Josep Lluís Facerías, Marcel·lí Massana i 
Ramon Vila (Caracremada). 

<http://ca.wikipedia.org/wiki/Maquis> 

 
C. COM ÉS EL QUICO? 

En Quico: és més gran, té 14 anys. (pàg. 79) 

D. QUÈ ÉS EL TAMARRO?  
Posada en comú de la informació recollida sobre el tamarro: és molt gros i té una 
banya. (pàg. 76) 

E. CONEGUEM ELS ARBRES 

Surten nous arbres: bedolls i avets... (pàg. 64), nogueres (pàg. 74). De la noguera 
s’explica la creença que l’ombra perjudica. 
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UNITAT D’INTERÈS 6: LA CACERA DEL TAMARRO 

Capítols 16 - 18 (pàgines 83 a 96) 

1. Activitat oberta. 

2.   1. baldó   e. balda petita  

2. pirar    d. marxar d'un lloc 

3. corriol   b. camí estret 

4. golafre   a. que menja molt 

5. fullaraca   c. fulles seques que han caigut dels arbres 

3. Adobar pot significar:  

 preparar la carn o un altre aliment amb alguns ingredients, com sal, oli, 
espècies, etc. 

 preparar les pells dels animals per poder-ne fer sabates, cinturons, bosses o 
altres coses 

 tirar adob a la terra per fer-la més fèrtil 

 reparar una cosa que està espatllada o trencada 

En Guerau la fa servir en el sentit de reparar una cosa que està espatllada o trencada 
(portar la bicicleta a arreglar). 

4. a) no siguis caguerri i vine!; què no siguis un mitis quitis; què no sóc un caguerri i un 
titis mitis 

b) La tieta no el deixa anar a caçar el tamarro perquè té un trau al cap, però els 
amics no paren d’incitar-lo perquè hi vagi. 

c) Decideix anar a caçar el tamarro. 

d) deixa una nota a la tieta dient on és: «Sóc a la cabana dels russos.» 

5. a) Li agradaria molt tenir un poltre i un poni. 

b) Perquè val molts diners. El tindrà quan sigui veterinari. 

c) Resposta oberta. 

 

ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ 

A. TXERNÒBIL I L’ENERGIA NUCLEAR 
Preguntar als alumnes si coneixen l’energia nuclear i el que va passar a Txernòbil. 

Una activitat interessant per reflexionar sobre el tema i treballar les habilitats de la 
llengua oral pot ser organitzar un debat. Un model és el que presentem al dossier de 
l’alumne. 

B. ELS ÓSSOS DEL PIRINEU 
Els objectius d’aquesta segona part de l’activitat (iniciada a la unitat 5) són:  

• incentivar l’alumnat a interessar-se per l’ós i pel debat que ha sorgit arran de la 
seva presència al Pirineu; 
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• continuar la pràctica de la recerca i organització de la informació; 

• practicar la consulta a les hemeroteques, encara que sigui de forma virtual. 

 

A més de les webs ressenyades al quadern de l’alumnat, als diaris del mes d’octubre 
de 2008 hi ha força notícies sobre el tema (el dia 24, per exemple).  

C. COM ÉS EL QUICO? 
Si es creu necessari, abans de la lectura es pot recordar al grup corresponent que ha 
d’anotar informació sobre el Quico 

El Quico: és un golafre (pàg. 86); estudiarà per ecologista (pàg. 95).  

D. QUÈ ÉS EL TAMARRO?  
Posada en comú de la informació recollida sobre el tamarro: té la cua llarga i cargolada 
com un garrí i peluda com una guineu. (pàg. 94)  
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UNITAT D’INTERÈS 7:  A COMPRAR I A CONCERT  

Capítols 19 -  21 (pàgines 97 - 112) 

1. Es pot fer una lectura dramatitzada del capítol 19. Els capítols 20 i 21 també es 
llegeixen en veu alta. Cal recordar els consells de la unitat 2.  

Si es vol fer una lectura dramatitzada, cal repartir els personatges i preparar bé 
l’entonació. 

2. Es recomana l’alumnat de buscar estratègies per saber el significat d’una paraula 
abans de consultar el diccionari. L’objectiu és afavorir la lectura comprensiva, ja que 
ha de deduir el significat del lèxic pel context. 

3. (cap. 21) 

a) El concert no li va agradar gens. Es va avorrir. Al Camell, en canvi, «li va 
encantar, li va molar moltíssim» 

b) El Camell diu que no li va agradar perquè, com que no hi veu, hi ha coses que no 
pot captar. 

c) En Guerau s’empipa i diu: «Sí que m’hi veig, ostres!» (Cal fer notar a l’alumnat 
que les persones cegues utilitzen tot sovint el verb veure-s’hi.) 

d) Resposta oberta. 

4. Resposta oberta. 

5. Es recomanable d’aprofitar la informació sobre el Quico (és ecologista) perquè els 
alumnes busquin informació sobre  aquest tema. 

 

ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ 

A. ELS VOLTANTS DE LLAVORSÍ 

Al dossier de l’alumne s’encomana la tasca de situar en un mapa del Pallars Sobirà els 
topònims que surten al llibre. L’activitat es pot fer amb el suport de l’editor de 
comarques i altres recursos del portal EDU365 o bé sobre paper.  

Aprofitant les possibilitats que ofereixen les TIC, és important que se situïn al mapa, no 
tan sols les localitats, sinó altres informacions que interessin (cims, esglésies 
romàniques, llocs per a practicar esports...).  

Topònims per capítols 

Unitat d’interès Pàgines Topònims 

1 9 a 25 Pirineu (pàg. 9), Llavorsí (pàg. 21) 

2 27 a 40  no hi ha cap topònim 

3 41 a 45 no hi ha cap topònim 

4 47 a 61 Llavorsí (pàg. 47), Pica (pàg. 49) 

5 63 a 82 Esconarri (pàg. 80), Araén (pàg. 75), Gosp (pàg. 74), 
Pla d’Alserri (pàg. 66) 

6 83 a 96  Ainó (pàg. 94)  
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7 97 a 112 Pla de Sonali (pàg. 110), Tavascan (pàg. 110)  

8 113 a 134 no hi ha cap topònim 

9 135 a 148 no hi ha cap topònim 

10  149 a 154 no hi ha cap topònim 

 

B. COM ÉS EL QUICO? 
El Quico: és ecologista. (pàg. 110) 
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UNITAT D’INTERÈS 8: EXCURSIONS, JOCS I MÉS AVENTURES 

Capítols 22 - 26 (pàgines 113 a 134) 

1. a)  
1. ser una ema d’amics (pàg. 114)  d. ser mals amics 

2. ser un llepafils (pàg. 116)  b. ser molt primmirat   

3. tenir una cosa al coll (pàg. 127)  f. estar espantat, nerviós 

4. quedar com un estaquirot (pàg. 127)  a. quedar-se plantat, sense fer res 

5. tenir males puces (pàg. 119)   c. tenir mal caràcter 

6. fer una bestiesa (pàg. 124)   e. fer un disbarat 

b) 
empatollar-se (pàg. 127)   inventar-se 

queixalar (pàg. 121)   mossegar 

eixut (pàg. 116)    sec 

pudent (pàg. 132)    pestilent 

desvariejar (pàg. 132)  delirar 

 

2. Resposta oberta. 

3. a) Material que es necessita: 

 un euro 

 un embut gros (de cuina) 

 un mocador del coll 

 una galleda d’aigua 

Explicació de la broma 

Amb un mocador, tapem els ulls de la persona a qui volem fer la broma. 
Després li posem l’embut a la panxa (s’aguanta amb la goma dels pantalons). 
Li fem aixecar el cap i li posem un euro al front. Quan diem: «Ja!», el ha 
d’ajupir el cap i la moneda arriba a la panxa a través de l’embut. 

La broma és que no passa l’euro, sinó l’aigua de la galleda que li tirem a 
través de l’embut i un queda tot xop. 

b) Resposta oberta. 
4. Es treu el rellotge i el deixa damunt d’una pedra. També es vol allunyar dels arbres. 

⎯ Sí, perquè el metall crida (atrau) els llamps. Els arbres també. 

⎯ Resposta oberta. A mode indicatiu: 
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PRECAUCIONS EN CAS DE TEMPESTA 

En cas de tempesta, tingueu presents les recomanacions següents:  

En sentir tronar, cal buscar refugi, ja sigui en una edificació o en un vehicle 
tancat. Cal evitar refugiar-se sota d’un arbre o d’un objecte aïllat, i cal mantenir-
se’n a una distància prudencial. Si la tempesta ens sorprèn a camp obert, en 
carenes o cims de muntanya on nosaltres som l’objecte que sobresurt, cal 
ajupir-se i tapar-se les orelles. No s’ha de córrer, per evitar generar corrents 
d’aire.  

Cal evitar el contacte amb elements conductors, com els metalls i l’aigua. Així, 
ens hem de desprendre d’objectes metàl·lics (piolets, pals de golf, etc.) i 
allunyar-nos de reixes metàl·liques, vies de tren, línies elèctriques o altres 
estructures metàl·liques. També cal allunyar-se de rius, llacs i superfícies 
humides. Si som al mar, cal sortir de l’aigua i no hem de romandre a coberta 
d’una embarcació.  

Si la tempesta ens sorprèn al cotxe o a casa, malgrat que estiguem més 
segurs, també cal prendre precaucions. A casa cal tancar portes i finestres, 
apagar la llar de foc i desendollar els aparells elèctrics. Al cotxe, cal tancar les 
finestres i els accessos d’aire. Si estem circulant, es recomana no parar la 
marxa del cotxe i intentar mantenir una velocitat prudent.  

Cal esperar mitja hora després de sentir l’últim tro abans de reprendre les 
activitats a l’aire lliure. Finalment, es recomana consultar el pronòstic del temps 
per poder organitzar millor les activitats i evitar riscos. 

<http://www.meteo.cat/mediamb_xemec/servmet/pagines/Publicacions/llamps_ed2.pdf> 

5. La finalitat d’aquestes activitats és treballar l’oralitat. 

⎯ Li diu que a la masia tot és perillós, que no es pot anar enlloc i que és molt 
avorrit. 

⎯ Al bosc, el Camell es gronxava dalt del pont i deia de broma que cauria.  

⎯ Al final va caure de veritat en un barranc. 

6. Somni d’en Guerau: 

El Quico, el Berni, el Camell i jo estàvem perduts per un bosc i ens atacaven 
tamarros peluts i pudents i jo els tirava coces, els estirava els pèls i me’ls posava 
a la butxaca del xandall per fer-ne un coixí per quan m’escapés de nit, però el 
tamarro em guanyava i jo cridava molt. (pàg. 132) 

 

ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ 

A. ELS GOSSOS 
Al capítol 23 (pàg. 120 i 121) el Camell demostra saber molt sobre gossos. Diu que ho 
ha après a la biblioteca. Això es pot aprofitar per estimular la recerca d’informació 
sobre el tema i, també, si a l‘aula hi ha alumnes als quals agraden els gossos. 

La presentació es pot fer mitjançant un àlbum, que permet combinar diversos suports 
tant per buscar com per organitzar la informació.  

A Tasca encomanada recomanem a l’alumnat que tingui en compte les orientacions i 
consells que han sortit en altres activitats. 

Recomanem, aquesta web sobre gossos d’atura: http://www.gossosdatura.com/ 
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B. COM ÉS EL QUICO? 
Si es creu necessari, abans de la lectura es pot recordar al grup corresponent que ha 
d’anotar informació sobre el Quico. 

El Quico: 

⎯ és bromista (proposa la broma de l’embut); (pàg. 113) 

⎯ és valent, llançat, fort (diu que els amics a de Barcelona d’en Guerau són uns 
«timis miquis i uns llepafils»). (pàg. 116) 

C. QUÈ ÉS EL TAMARRO?  

Posada en comú de la informació recollida sobre el tamarro: són peluts i pudents. 
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UNITAT D’INTERÈS 9: IMAGINACIÓ O UNA BONA PISTA 

Capítols 27 - 29 (pàgines 135 a 148) 

1. Activitat oberta.  

2. Activitat oberta. Recordem les recomanacions fetes en les unitats anteriors. 

3. Cal vincular «enraonar» a «pensar, fer servir la raó». 

4. 

Temerari 

Ser un temerari és ser una persona 
atrevida, molt valenta, irreflexiva 

Seny 

Tenir seny és ser reflexiu, centrat.  

 

5. Els sentits que més desenvolupen les persones cegues són el tacte, l’oïda i l’olfacte. 

Frases que utilitza per «veure-hi»: 

 l’escopeta... «potser era la que jo vaig veure a la borda» (pàg. 136)  

 «em feia esgarrifar, era una cosa toveta, com llana... o potser era fils gruixuts o 
brossa o pèls» (pàg. 136) 

 «i em vaig adonar que no tornàvem a la masia perquè aquest camí per on 
passàvem era ple de sots» (pàg. 137) 

6. 

Sentit utilitzat Frases emprades Informació que n’obté 

 oïda 

 

 

«el graó de l’escala va grinyolar» 

«es va obrir la porta de la meva 
habitació» 

«vaig sentir l’interruptor» 

«la porta es va tancar» 

algú pujava per l’ escala 

algú va entrar a la seva 
habitació 

algú va encendre el llum 

la persona que va entrar va 
encendre el llum 

olfacte «era l’olor de la tieta» reconeix la persona que ha 
entrat a la seva habitació 

tacte «vaig mirar el rellotge: eren les 
dues» (rellotge tàctil) 

sap l’hora què és 

 

 

ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ 

A. ÓSSOS DEL PIRINEU 

Informació sobre l’ós (pàg. 141 - 142): 

⎯ han trobat petjades petites 

⎯ falta una cria que duu un microxip 
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B. COM ÉS EL QUICO? 

El Quico: ajuda a la fonda [de la família]. (pàg. 135) 

C. QUÈ ÉS EL TAMARRO?  

Posada en comú de la informació recollida sobre el tamarro: en Sansa tenia un 
tamarro ensinistrat. (pàg. 136) 

 

Hipòtesis finals sobre el tamarro 
Un cop recollides totes les informacions sobre el tamarro, per tancar l’activitat, ja que 
al darrer capítol s’haurà de descobrir que és un ésser inventat, proposem de fer 
hipòtesis sobre què pot ser mitjançant aquest joc: 

Cada alumne escriu en un paper el que, segons ell, és el tamarro. Les 
respostes tancades es guarden en un sobre i no es llegiran fins al final de la 
unitat 10, quan ja s’hagi explicat que no existeix. Aleshores se sabrà quins 
alumnes ho han endevinat. Les hipòtesis poden ser anònimes o signades, 
segons el que decideixi el grup classe. 
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UNITAT D’INTERÈS 10: UN MUNT DE NOTÍCIES!  

Capítol 30 (pàgines 149 a 154) 

1. Recomanem que la lectura sigui individual i en silenci, ja que l’alumnat ha de fixar-
se en les novetats que rep en Guerau a fi de redactar la carta de l’activitat 3. 

2. Si els alumnes no s’han avançat a esbrinar el final, probablement es preguntaran 
què passa amb el tamarro.  

a) Fer el resum oral del capítol. 

b) Resposta oberta. 

c) Resposta oberta. 

3. a. L’Aitana li ha regalat un gos Husky, li ha posat Hask.  

b. En un futur potser es podran fer trasplantaments de retina a persones)  

c. L’Aitana anirà a viure a casa seva per anar a una escola especial. 

d. Han detingut dos lladres que robaven les cabres; en Guerau haurà de declarar 
davant del jutge.  

e. Ara ja podran anar a caçar el tamarro tranquils.  

 
ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ  

A. COM ÉS EL TAMARRO 
Per concloure l’activitat, el professor o professora llegeix el text i explica el costum de 
fer la broma del tamarro (vegeu: UNITAT 1, ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ D. QUÈ ÉS EL 
TAMARRO?). 
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3. ACTIVITATS DE SÍNTESI  

Un cop acabada la lectura de Les petjades misterioses, proposem de fer activitats de 
síntesi. Recomanem que s’aprofitin per treballar la llengua oral. 

1. a) 

Títol: Les petjades misterioses 

Autora: M. Àngels Bogunyà 

Col·lecció: Tucan 

Editorial: Edebé 

Lloc i any d’edició: Barcelona, març 2003 

 

b) Activitat oberta. 

c) Activitat oberta. 

2. Obriu el sobre on les vàreu desar i comproveu quins alumnes s’han apropat més a 
l’argument. Aquests alumnes poden explicar en què es varen fixar per fer la seva 
hipòtesi (en el títol, la imatge de la portada, l’escrit de la contraportada, les 
il·lustracions de dintre...). 

3. Activitat oberta, tant pel que fa a les respostes com a les preguntes. El professor o 
professora pot proposar les que consideri més adequades al seu grup. 

4. Finalment, cal tancar i presentar aquelles ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ que s’hagin 
realitzat. La presentació la farà el grup d’alumnes encarregat i segons el format de 
suport escollit per a cada activitat (power point, àlbum, fitxa, descripció...). 
Possiblement algunes es varen acabar amb la unitat corresponent, com pot ser la fitxa 
de desplaçament, el debat sobre l’energia nuclear, etc.  

 

RELACIÓ D’ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ 

A. COM S’HI VA?  

B. CONEGUEM ELS ARBRES 

C. QUÈ ÉS EL TAMARRO?  

D COM ÉS EL QUICO? 

E. JUGUEM AL MARRO? 

F. APROFITAMENT DELS RECURSOS 

G. FITXA TÈCNICA: LA PICA D’ESTATS  

H. ÓSSOS DEL PIRINEU 

I.  ELS MAQUIS 

J. TXERNÒBIL I L’ENERGIA NUCLEAR  

K. ELS VOLTANTS DE LLAVORSÍ 

L. ELS GOSSOS 


