FULL D’ACTIVITATS ......

CICLE MITJÀ

Abans de llegir...
Quin tipus d’informació penseu que ens donarà el text només llegint el títol general? I si llegiu els
títols dels llibres, quin creieu que us agradaria més? Per què? Quin dels llibres que heu llegit
recomanaríeu a un company? Per quin motiu?
RECOMANACIONS DE LLIBRES
La Torre dels Moros
Autors: Joan Tort i Pere Tobaruela
Al Llorenç, gran coneixedor del territori, fa dies que l’inquieten
unes llums que veu de tant en tant a la Torre dels Moros, un
castell enrunat, lluny de la ciutat. En parla amb els seus amics
i de seguida es posen d’acord per anar a descobrir-ne la causa.
Varjak
Autor: SF Said
Traductora: Lluïsa Moreno Llort
Il·lustrador: Dave McKean
Varjak Urpa pertany a la noble família de gats de pelatge blau i ulls verds,
originària de Mesopotàmia. El seu avi li parla sovint de les qualitats guerreres i la
destresa caçadora dels seus avantpassats i el jove gat enyora els dies de glòria,
quan encara no s’havien establert a casa de la Comtessa fugint dels gats guerrers.

El llibre negre dels secrets
Autora: F. E. Higgins
Traductora: Maria Roura
Tots en tenim, de secrets. Però els que vénen ressenyats i documentats en aquest llibre són tan
negres i esgarrifosos que fer-los sortir a la llum podria ser molt perillós. Així ho ha entès en
Zabbidou, que recorre el món sota la figura d’un prestamista singular per recollir-los i
mantenir-los amagats.
http://cavallfort.cat/cavallfort/ca/tria-i-remena/hemeroteca/llibres

Comprensió lectora
1. Ara que ja heu llegit el text, quin d’aquests tres llibres creieu que us agradaria més? Per què?
Coincideix amb l’elecció inicial? I quin creieu que us agradaria menys? Per què?
2. Digueu si són vertaderes o falses les afirmacions següents i expliqueu què us ho ha fet
pensar:
a. “El llibre negre dels secrets” i “Varjak” tenen dibuixos a dins.
b. “La torre dels moros” és l’únic d’aquests llibres que està escrit en català.
c. Tots tres llibres estan fets per escriptores.
3. Us agraden els llibres de terror? Quin d’aquests tres creieu que fa més por? Per què?
4. Quin llibre d’aquests tres li regalaríeu al vostre millor amic o amiga? Per què?

Llegim en parella!

5. Ompliu el quadre següent amb la informació que proporciona el text:
TÍTOL DEL LLIBRE

PERSONATGE PRINCIPAL

TEMA

Activitats complementàries
1. Dels llibres que teniu a la classe i que us heu llegit, quin recomanaríeu a un company/a? Per
què?
2. Penseu el text que utilitzaríeu per recomanar aquest llibre a algú, tenint en compte que ha de
despertar les ganes de llegir-lo sense explicar-ne masses detalls.

Llegim en parella!

