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PER QUÈ
S’HA DE LLEGIR?

RESUM
DE L’ARGUMENT

PER A QUI ÉS
AQUEST LLIBRE

Perquè és una novel·la que
aconsegueix transportarte a llocs i temps llunyans
sense moure’t de la casa
del protagonista, l’Eugeni.

El pare de l’Eugeni té una
mania que afecta a tota
la família: no suporta les
coses desendreçades i es
passa el dia ordenant-ho
tot. Justament a causa
d’això, quan un dia apareix un parell de mitjons
al seu calaix que no són
de ningú, ho detecta de
seguida. Però aquesta és
només la primera d’unes
quantes aparicions. El
misteri dels objectes apareguts el resoldrà l’Eugeni
gràcies al senyor Ripoll, el
seu veí científic, que veurà
en aquell fenomen la demostració de la teoria dels
túnels quàntics.

Per a lectors i lectores amb
un nivell mitjà-alt, interessats en la resolució de
misteris, la ciència i la descoberta de noves cultures.
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COMPETÈNCIES

Social i ciutadana.
Artística i cultural.
Coneixement
i interacció
amb el món físic

RELACIÓ AMB
ALTRES ÀREES

Geografia i Història.
Ciències naturals
NÚM. DE PÀGINES: 96

PROPOSTA D’ACTIVITATS

INDIVIDUAL

A banda dels forats negres, al nostre voltant hi ha molts fenòmens que ens resulten difícils d’entendre, com ara d’on surt
el vent o per què volen els avions.
Demaneu als alumnes que, individualment, pensin durant
uns segons què els resulta d’allò més misteriós de tot el que
els envolta i per què els meravella.
Finalment, poseu totes les respostes en comú. Algú ha coincidit? Teniu explicacions per alguns dels fenòmens que s’han dit?

TALLER D’ESCRIPTURA

GRUP

Demaneu als alumnes que, per grups, busquin informació sobre els forats negres i els forats de cuc. A continuació, proposeu-los que escriguin el que han entès amb les seves paraules.
• Tenint en compte el que han entès i el que han viscut l’Eugeni
i el senyor Ripoll, considereu que la seva teoria sobre els forats de cuc ha quedat demostrada o refutada? Per què?
CIÈNCIES SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Animeu els alumnes a buscar informació sobre els aixanti.
• De quina regió del món són originaris?
• En quin moment de la història va existir un estat aixanti?
• Què més destacaríeu d’aquest poble?

198718_promo_001-008_rrdd 3

Demaneu als alumnes que,
en petits grups, dibuixin,
en quatre targetes diferents,
elements relacionats que
podrien arribar a l’aula
d’un mateix espai i moment a través d’un forat
de cuc (per exemple, un bagul, un barret de pirata, un
coco i una moneda d’or).
• Convideu els grups a intercanviar-se les targetes.
• Cada grup haurà de pensar d’on poden provenir
els objectes, a qui podien
pertànyer i quina funció
tenien en aquell context.
A continuació, ho hauran
d’explicar en un petit text.
• Finalment, cada grup passarà el seu text al grup que
havia dissenyat les targetes,
que el llegirà en veu alta.
Coincidiran les històries?

16/10/19 16:02

L’extraordinari cas
dels objectes apareguts

2

TÍTOL:

AUTORA:

IL·LUSTRADOR:

EDITORIAL:

NOMBRE DE PÀGINES:

3
1

Quines manies tenen els membres de la família de l’Eugeni?

PARE

MARE
.............................................................

......................................................

.............................................................

......................................................

NEUS
......................................................

.......

.......

ELOI
.......

.......

......................................................

.......

.......
......................................................

......................................................

EUGENI
.............................................................
.............................................................
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I tu, quines manies tens?
..................................
...........................................................................
...........................................................................

2

Quina impressió té l’Eugeni del senyor Ripoll, en el primer moment?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
I quan el coneix millor?
........................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................

3

A casa del senyor Ripoll hi ha molts objectes totalment desconeguts per l’Eugeni,
però n’hi ha dos que resulten imprescindibles a l’hora de resoldre el misteri.
Relaciona cada estri amb la seva descripció:

interferòmetre

rellotge lunar

........................................ : Estri amb un peu i quatre braços en forma de creu,
dos dels quals acaben amb un mirall i els altres amb dos elements cilíndrics, i amb una mena
de càmera de fotografiar al mig.
........................................ : Circumferència metàl·lica aguantada per uns suports,
plena de cercles i de lletres i números.
Ara explica per a què van ser importants aquests dos aparells
en l’aventura de l’Eugeni i el senyor Ripoll.
.........................................................................................................
.........................................................................................................
..............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
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4

Qui és el Kwaku? Per què l’aparició de l’Eugeni i el senyor Ripoll
li salva la vida?
................................................................................................................
......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

5

Segons el Kwaku, l’Anokye, el fill del cap de la tribu, no tenia
un esperit noble. Què va fer durant la festa en honor del Kwuaku?
Per què ho va fer?
........................................................................................................
........................................................................................................
.............................................................................................................
..........................................................................................................

6

L’enveja és una emoció desagradable que sentim quan desitgem
el que tenen els altres. N’has sentit mai, tu? Què te’n fa sentir
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....................................................................................................................
De vegades l’enveja ens impedeix valorar allò que tenim.
Dedica uns segons a pensar tres motius pels quals avui pots sentir-te
una persona afortunada.
1 ........................................................................................................
2 ........................................................................................................
3 ........................................................................................................
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Taller d’escriptura
Al final de la història tenim molt clar quin és l’origen de molts
dels objectes que han aparegut a casa de l’Eugeni, tret de dos:
els mitjons i el joc de claus.
Imagina de quin lloc poden provenir aquests
dos objectes.
Inventa i escriu el viatge que faran el senyor Ripoll
i l’Eugeni per tornar-los al seu propietari o propietària.
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El pare de l’Eugeni té una mania
que afecta a tota la família:
no suporta les coses desendreçades
i es passa el dia ordenant-ho tot.
Un dia apareix una parella de mitjons
al seu calaix que no són de ningú
i ho detecta de seguida.

SE198718

D’on poden haver sortit aquells mitjons?
I tots els altres elements que van
apareixent per la casa?
Aquest misteri el resoldrà l’Eugeni
gràcies al senyor Ripoll, el seu veí científic,
expert en forats negres i forats de cuc.
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