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Introducció 
 

El programa El Gust per la Lectura té per objectiu la formació de bons lectors i lectores. Es 

tracta que, al llarg de la seva formació educativa, els nostres alumnes esdevinguin lectors 

competents, crítics i capaços de gaudir del plaer de la lectura.   

Amb aquest objectiu, el programa ofereix al professorat material didàctic i estratègies i 

recursos per a la dinamització de la lectura, de manera que s’afavoreixi el desenvolupament 

de les competències literària i social i ciutadana. Tret d’alguns casos concrets (per exemple, 

biografies), aquest material didàctic proposa lectures de ficció, en coherència amb l’objectiu 

fonamental, explícit en el nom del programa, de fomentar entre els alumnes el gust per 

llegir.  

Malgrat que els temes de les novel·les seleccionades al llarg de les 25 edicions del 

programa remeten molt sovint a qüestions que es poden abordar des de diferents àmbits 

curriculars, pels aspectes ètics que impliquen o pel coneixement subjacent del món real que 

requereixen, podem intuir que el professorat usuari del programa pertany, de manera 

gairebé exclusiva, a l’àmbit lingüístic. 

Tanmateix, els experts diuen que cal engrescar els alumnes a llegir continguts de tota mena, 

i per això recomanen1 que en els moments de lectura lliure –dins i fora de l’aula– se’ls 

convidi a llegir textos pertanyents a altres àmbits de coneixement: revistes de divulgació, 

narracions ad hoc, premsa especialitzada... Altres veus recents2 suggereixen que les 

novel·les poden ser un bon camp per contextualitzar l’ensenyament de les ciències, tal com 

ja fa temps que s’aprofita per a l’ensenyament de la història.  

Per tot plegat, aquest curs 2019-20, el programa El Gust per la Lectura obre la categoria 

“Llegim ciència” en el seu concurs anual i incorpora el títol que us presentem en aquest 

dossier a la seva col·lecció de materials didàctics, amb la intenció de promoure la lectura 

de novel·les i altra narrativa a la classe de ciències. No com una extensió del treball de la 

lectura –necessari en totes les matèries–, sinó com a material per a l’ensenyament específic 

de continguts de l’àmbit cientificotecnològic.  

Convidem el professorat de ciències a assajar aquesta proposta.  

  

 
1 Entre altres autors: Baró, M. et al. (2013). Com crear un ambient lector a l’escola? Barcelona: Fundació Jaume Bofill. 
2 Pau-Custodio, I. (2017). La novel·la com a context en l’educació científica. Barcelona: UAB. 
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Per què promoure la lectura de novel·les 
a la classe de ciències? 

 

Ensenyar ciències per a tothom: l’alfabetització científica i l’adquisició 
de competències 

En el món actual, l’objectiu principal de l’educació científica en l’etapa d’educació obligatòria 

ha de ser alfabetitzar científicament tota la població per tal que puguin ser ciutadans 

reflexius i crítics, en lloc d’orientar-se únicament a formar futurs científics. En aquest sentit, 

els objectius de l’educació científica no s’han de centrar només en els conceptes i processos 

científics sinó que cal adoptar un enfocament més ampli que impliqui la presa de decisions 

respecte a qüestions contextualitzades. En aquestes qüestions “reals” o “quotidianes” els 

límits de la ciència no són tan clars, ja que els aspectes científics que s’hi relacionen es 

veuen influenciats per altres perspectives —social, política, econòmica i ètica. Per això, a 

l’hora de preparar una activitat didàctica caldrà centrar-se en situacions que presentin 

oportunitats perquè l’alumne utilitzi les idees, processos i raonaments científics i, a partir 

d’aquí, determinar els continguts que s’han de treballar i no a l’inrevés, com tradicionalment 

s’ha fet (Sadler & Zeidler, 2009).  

És justament en aquest sentit que se situa el desplegament curricular de les competències 

bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic3. Aplicar el currículum competencial fa convenient 

fugir de la inflació de continguts i, al contrari, seleccionar-ne aquells aspectes que poden 

ser més vivencials per a l’alumnat, perquè responen a fenòmens i situacions del seu 

context, en les quals s’hagin d’utilitzar i aplicar els coneixements científics i tècnics: 

fenòmens observables en la vida quotidiana (dos exemples extrets d’activitats concretes: 

Escalfa, l’abric?; Podem dissenyar un experiment per verificar si els protectors solars 

actuen?4) o temes controvertits (per exemple, el consum d’aliments transgènics, l’eugenèsia 

o el tràfic d’espècies), perquè no hi ha una posició científica clara sobre la qüestió o perquè 

es tracta de controvèrsies sociocientífiques complexes, en què hi ha interacció de les 

científiques amb altres dimensions, com per exemple l’ètica. 

Ensenyar les ciències en context ajuda els alumnes a copsar la rellevància d’allò que 

se’ls està ensenyant i a comprendre millor els conceptes científics perquè es concreten en 

casos determinats del món real; per tant, propicia l’interès i l’actitud positiva vers 

l’aprenentatge. El context ha de donar sentit als conceptes que s’estan aprenent, capacitar 

per a l’actuació activant models científics que la fonamentin, permetre la transferència i 

 

3 Competències bàsiques de l'àmbit científicotecnològic. Departament d’Ensenyament, 2016. 

4 Vegeu, per al primer exemple:  Oliveras, Begoña & Puig, Neus. (2010). Aprofundint en el concepte de transferència 

d’energia a través de la lectura d’un text. Ciències: Revista del professorat de ciències de Primària i Secundària. 

10.5565/rev/ciencies.178.  

El segon exemple correspon a una activitat dissenyada per Jordi Domènech-Casal, que forma part dels materials de 
formació del programa Impuls de la Lectura (Departament d’Educació). 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/eso-cientificotecnic.pdf
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promoure qüestions de rellevància social i científica.  

Per fer front a aquestes qüestions a classe, els alumnes necessitaran:  

1) Un coneixement de la ciència subjacent a la qüestió.  

2) Un coneixement sobre la naturalesa de la ciència, que impliqui abandonar la sensació 

que la ciència transmet certeses irrefutables. 

3) Una apreciació de les dimensions ètiques relacionades amb aquesta qüestió (Sadler, 

2004) i del fet que cal abordar els problemes de manera multidisciplinària i transversal. 

Alguns autors subratllen que també cal fer front al problema de transferència que tenen els 

estudiants, és a dir, la dificultat a l’hora d’aplicar allò que han après en un context a una 

situació diferent. Per pal·liar el problema es considera que cal: a) basar l’aprenentatge en 

models teòrics, pocs però molt explicatius, b) promoure que es conegui com es crea el 

coneixement científic, i c) promoure la capacitat d’autoregular-se (Sanmartí et al., 2011).  

I què poden aportar les novel·les en aquest marc? 

Les narracions aporten una racionalitat narrativa molt més propera als alumnes que no pas 

la del llenguatge científic, ple de conceptes abstractes que sovint no entenen (Izquierdo, 

2010). Per això poden ser una porta d’entrada al llenguatge científic, si se’n fa el treball i la 

reflexió adequada.  

D’altra banda, les situacions rellevants científicament, socialment i personalment per a 

l’alumnat no cal que siguin reals en sentit estricte: situacions de ficció com les que ens 

trobarem a les novel·les poden perfectament complir aquestes tres rellevàncies. Així, la 

novel·la actua com a context, proporcionant situacions que plantegen qüestions 

sociocientífiques.  

A més, el fet que el context sigui una novel·la farà que l’alumne hagi d’assumir una actitud 

de lector literari que haurà de ser necessàriament participativa, ja que haurà d’inferir el 

significat del text (Norris & Phillips, 2003) per completar tot allò que l’autor “no diu” (Eco, 

1994). Finalment, el context serà ric, perquè inclourà diversos punts de vista, sentiments i 

valors dels personatges. 

Aquesta aproximació sovint s’ha concretat en la utilització a la classe de ciències de 

novel·les de ciència-ficció o de biografies de científics. Sense descartar aquests gèneres, 

volem incloure-hi també el que anomenarem “novel·les de ficció realista”. Bruguière i el seu 

equip5 fan notar que, tot i que les narratives de ficció presenten mons imaginaris, aquests 

sempre tindran un ancoratge a la realitat. En el cas de les narratives de ficció realista aquest 

ancoratge serà fort i hi trobarem personatges que, per molt que siguin de ficció, estan regits 

per les lleis del nostre propi món. És a dir, com a lectors assumirem que per a tot allò que 

l’autor no diu, el món imaginari es regeix per les mateixes lleis que el real.  

Així, si seleccionem novel·les on els personatges estiguin sotmesos a lleis de la naturalesa 

 
5 Bruguière et al., 2014; Bruguière & Triquet, 2012, 2014; Soudani, Héraud, Soudani-Bani, & Bruguière, 2015. 



8 

 

i aquestes tinguin un pes en la intriga, aprofundir en la comprensió ens portarà 

inevitablement a aprofundir sobre els fenòmens científics subjacents;  mitjançant la ficció 

podrem qüestionar, problematitzar i modelitzar el món real, ja que haurem de discutir les 

situacions presentades pel relat en funció del nostre coneixement del món real. Ara bé, 

caldrà que els docents fem especial èmfasi en aquests aspectes científics subjacents a la 

intriga. Altrament correm el risc que els alumnes només vulguin conèixer el final de la 

història i no es plantegin els temes que tenim per objectiu.  

Quines novel·les podem escollir per ser treballades a la classe de 
ciències? 

D’entrada, haurem de tenir en compte la qualitat literària, l’adequació a la competència del 

lector i la diversitat de funcions que vulguem atorgar a la lectura (Colomer, 1999). Garantits 

aquests aspectes, seleccionarem aquelles novel·les en què la intriga impliqui una temàtica 

científica subjacent. 

S’ha vist que el professorat de ciències sovint no incorpora la lectura de novel·les a classe 

degut a la dificultat en la selecció. Per aquest motiu trobem necessari proporcionar una eina 

d’anàlisi que li permeti valorar les novel·les fixant-se en les seves potencialitats com a 

context per a l’educació científica. La taula ANUCEC (Anàlisi de Novel·les per a ser Usades 

com a Context en l’Educació Científica)6 planteja analitzar la novel·la segons tres aspectes 

relacionats amb els contextos sociocientífics com són: el contingut científic subjacent, la 

naturalesa de la ciència i els aspectes ètics.  

Aquests aspectes són analitzats a continuació en tres grans apartats de la taula. En el 

primer s’analitza la influència d’aquests aspectes en la intriga. En el segon, l’explicitació i 

representació en la ficció. En el tercer, la relació entre el món de ficció i el món real.  

La taula pretén ser un instrument que ajudi el professorat a valorar si una novel·la pot ser 

útil o no per ser usada com a context en la classe de ciències. Pensem que ajudarà a 

entendre la tria de novel·les que es treballen en aquesta guia i animarà els docents a fer-

les llegir des d’aquesta perspectiva, tot trobant un nou recurs per utilitzar a les classes7.  

La potencialitat d’aquesta eina és que permet focalitzar la mirada en certs aspectes que 

trobem d’interès, tant per seleccionar la lectura com sobretot per dissenyar les activitats que 

hauran d’acompanyar-la. I és que si una cosa tenim clara és que serà molt difícil que una 

novel·la actuï com a context en l’educació científica sense unes bones activitats 

d’acompanyament a la lectura, que promoguin que els alumnes reflexionin sobre els 

aspectes sociocientífics subjacents a la intriga. En aquest sentit apostem per activitats 

obertes, de reflexió on es promogui el debat i s’aprofundeixi en la lectura, tot interpretant 

els diferents significats del text. Qualitats que esperem que compleixin les activitats que us 

presentem.  

 
6 I. Pau-Custodio, obra citada. 
7 Trobareu l’eina a l’annex del document d’Xtec: PAU-CUSTODIO, I. (2019). Per què promoure la lectura de novel·les a 

la classe de ciències?. Materials del programa El Gust per la Lectura. (document en preparació). 
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Estructura de la guia didàctica 

 

La proposta didàctica que es presenta a continuació pretén fer gaudir els joves de la lectura 

a la vegada que treballen diferents aspectes des de tres eixos diferents: el científic, el literari 

i el creatiu. Per tant, les activitats proposades en el quadern de l’alumne es poden treballar 

a l’àmbit cientificotecnològic (biologia), a l’àmbit lingüístic (llengua i literatura catalana)  i 

també poden formar part de projectes interdisciplinaris.  

La proposta està enfocada a l’alumnat de tercer i quart d’ESO i s’estructura en quatre grans 

apartats:  

ABANS DE LLEGIR - Activitats pensades per preparar i motivar la lectura entre l’alumnat. 

De vegades, subestimem l’embolcall i intentem no jutjar els llibres per la coberta, però sovint 

ens proporciona claus per entendre l’obra o, si més no, apropar-nos-hi. 

MENTRE LLEGIM - Activitats encaminades a animar els alumnes a mantenir la lectura, 

seguint el fil d’allò que està passant. Són activitats simples perquè, encara que es facin 

durant la lectura, no trenquin el ritme ni el plaer de llegir.  

DESPRÉS DE LLEGIR CADA CAPÍTOL - Activitats, organitzades agrupant els capítols de 

dos en dos o en alguns casos de tres en tres, ja que l’acció narrativa en alguns casos s’hi 

desplega a través de diversos capítols diferents i curts. Són activitats que ajuden a 

aprofundir en la lectura mentre es va llegint. Es divideixen en tres tipus de propostes que 

detallem a continuació i que estan indicades mitjançant els símbols següents:  

Aprofundim 

Activitats de reflexió on el que es pretén és que els alumnes connectin el 
que llegeixin a la novel·la amb les seves experiències i amb les temàtiques 
subjacents en el relat. S’aprofundeix tant en temes lingüístics i literaris com 
en temes científics. 

 

 
Fem connexions   

Activitats on es destaquen els diferents elements simbòlics de l’obra tot 
proposant la comparació d’aquests elements amb d’altres obres artístiques 
(llibres, pel·lícules, pintures…). En aquestes activitats s’aprofundeix en els 
aspectes literaris, lingüístics i científics de l’obra. 

 
Taller de creació  

Activitats en les quals es proposa que els alumnes facin algun tipus de 
producció relacionada amb el que han llegit. Les propostes inclouen 
produccions orals, escrites i audiovisuals.  
 

 

CLOENDA- Activitats d’aprofundiment al voltant dels diferents personatges de la novel·la, 

pensades per ser realitzades una vegada finalitzada la lectura. Reflexió general sobre el 

conjunt de la narració. S’inclou també una activitat d’avaluació del projecte. 
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Competències i continguts clau de l’àmbit 
cientificotecnològic 

 

En aquest apartat es detallen les competències i els continguts clau de l’àmbit 

cientificotecnològic que es treballen en les activitats “Aprofundim”. A continuació s’indiquen 

les activitats en les quals es treballen aquestes temàtiques ordenades segons el capítol al 

qual fan referència.  

Dimensió indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana 

Competència 2. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la 

perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals.  

Aquesta competència es concreta en el treball del model ésser viu i concretament del 

funcionament del cos humà i la relació entre aparells i sistemes, òrgans, teixits i cèl·lules. 

Es treballa també la funció de la relació a través de les respostes del cos.  

Competència 6. Reconèixer i aplicar els processos implicats en l’elaboració i validació del 

coneixement científic. 

Aquesta competència es concreta en el treball de l’ús de proves i de com d’una prova en 

podem treure una conclusió o no. Es parla també, des d’una perspectiva històrica, de com 

han evolucionat les tècniques i procediments científics.   

 

Aprofundim 

Penjat de la catalèpsia (7_El penjat) 

Com afecta la catalèpsia als diferents sistemes del cos humà. 

C2 

Sense resposta, però amb necessitats? (15_La trucada) 

Estímuls, respostes i necessitats vitals en persones en coma i 

en estats catalèptics. 

C2 

Proves per descobrir el culpable (17_El viatge) 

Ús de proves i conclusions que se’n deriven.  

C6 

Realment és mort? (19_El comiat) 

Com es pot saber quan una persona sota un atac catalèptic 

realment ha mort. 

C2, C6 
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Dimensió salut 

Competència 12. Adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables en l’àmbit individual 

i social, fonamentades en el coneixement de les estratègies de detecció i resposta del 

cos humà. 

Aquesta competència es concreta en el treball sobre les malalties mentals, la seva 

percepció per part de la societat i la seva interacció amb les drogues. S’aprofundeix en les 

seves causes parlant de factors genètics i factors ambientals.  

Competència 13. Aplicar les mesures preventives adequades, utilitzant el coneixement 

científic en relació amb les conductes de risc i malalties associades al consum de 

substàncies addictives. 

Aquesta competència es concreta en el treball sobre el consum de cocaïna i d’altres 

drogues altament consumides pels joves. Es treballa tant des d’un aspecte global 

(acceptació social) fins a un de més concret, que es materialitza en un model micro 

d’interacció de les drogues amb el sistema nerviós.  

 

Aprofundim 

Aprofundim - Tu menys que ningú (3_El pla) 

Interacció entre drogues i malalties i els seus riscos associats.  

C12, 

C13 

El drogata (6_L’atac)  

Reflexió sobre l’acceptació social i el consum d’algunes 

drogues: consum i riscos. 

C13 

Catalèpsia i cocaïna, on afecten realment les drogues? 

(10_El truc)  

Drogues i sistema nerviós: sinapsi  i interaccions amb els 

neurotransmissors. 

C13 

Tot se sap: i per què no? (13_El cau)  

Estigmatització de les malalties mentals. 

C12 

Factors genètics, factors ambientals (21_La mort)  

Factors genètics i factors ambientals en les malalties mentals. 

C12 

L’efecte que no acaba (Epíleg_Tres hores més tard…) 

Les addiccions: dependència, tolerància i abstinència. 

C13 
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Competències i continguts clau de l’àmbit lingüístic 

En aquest apartat es detallen les competències i els continguts clau de l’àmbit lingüístic que 

es treballen en diverses activitats d’aquesta guia, seguides del detall d’activitats ordenades 

segons el capítol al qual fan referència.  

Dimensió comprensió lectora 

Competència 1. Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de 

la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls. 

Aquesta competència es concreta en l’aplicació d’estratègies de comprensió literal, 

inferencial i crítica a la lectura de la novel·la i a altres lectures complementàries.  

Competència 3. Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir 

coneixement. 

Aquesta competència es concreta en les diverses activitats que requereixen cercar 

informació, de forma guiada o de forma lliure.  

 

 

Abans de llegir 

Interpretem els elements paratextuals per fer prediccions i 

preparar la lectura. 

C1 

Aprofundim 

Tot se sap: i per què no? 

Cerca d’informació sobre les malalties mentals. 

C3 

 
Fem 

connexions 

Ludòpates del segle XXI 

Interpretació de notícies i cerca d’informació visual sobre el joc 

i les apostes. 

C1, C3 

Realment és mort? (19_El comiat) 

Com es pot saber quan una persona sota un atac catalèptic 

realment ha mort. 

C2, C6 

Dimensió expressió escrita 

Competència 5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb 

adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística. 

Aquesta competència es concreta l’escriptura de textos, seguint les indicacions de cada 

activitat.  
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Taller de 

creació 

Fem una notícia de l’Èric 

Reescriptura d’un fragment de la novel·la en format notícia. 

C5 

Cloenda 

La vida té múltiples camins 

Escriptura de l’opinió personal sobre els personatges de la 

novel·la. 

C5 

Dimensió comunicació oral 

Competència 9. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa 

per iniciar, mantenir i acabar el discurs. 

Aquesta competència es concreta en les activitats que impliquen debat i discussió. 

 

Aprofundim 

Què passarà? 

Reflexió sobre la veu narrativa i transcripció escrita d’una pluja 

d’idees. 

C9 

Proves per descobrir el culpable (17_El viatge) 

Simulació d’un judici. Exercici d’argumentació oral. 

C9 

El caminant 

Discussió i recollida d’idees sobre l’organització social en un 

món distòpic. 

C9 

Fem 

connexions 

Amaga la història un cas de bullying? 

Debat sobre el bullying a les aules. 

C9 

Dimensió literària 

Competència 11. Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres 

literàries, tot identificant gèneres, i interpretant i valorant els recursos literaris dels textos. 

Aquesta competència es concreta en el treball dels elements del text literari i de la 

intertextualitat.  

Competència 12. Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments. 

Aquesta competència es concreta en l’escriptura de textos literaris de diversos gèneres, 

aplicant tècniques d’escriptura creativa, com el canvi de veu narrativa o de gènere.   
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Aprofundim 

Què passarà? 

Reflexió sobre la veu narrativa i transcripció escrita d’una pluja 

d’idees. 

C11, 

C12 

 

Taller de 

creació 

L’insatisfet crònic 

Anàlisi de les característiques d’un perfil de personatge. 

C11, 

C12 

Sota la pell de la son 

Canvi de persona narrativa en un fragment del relat. 

C11, 

C12 

Confessió 

Escriptura d’un diàleg relacionat amb la novel·la. 

C12 

La veu de l’Èric 

Escriptura i enregistrament d’un soliloqui. 

C12 

La màquina del temps 

Escriptura d’una carta adreçada al jo futur. 

C12 

Recreació temporal 

Confecció d’un storyboard amb un diàleg. 

C12 

Interludi a la ficció 

Escriptura del pensament de l’Èric, que no es pot comunicar. 

C12 

La impossibilitat de respondre 

Escriptura d’un guió. 

C12 

Fem 

connexions 

De la terra més alta a la més baixa 

Reflexió sobre una cita intertextual i transport d’un text literari 

al llenguatge col·loquial. 

C11, 

C12 

Rebels amb causa? 

Presentació de gèneres literaris i la seva recreació al cinema. 

La idea de camí i la road-movie. 

C11, 

C12 

Ballant amb la mort 

Escriptura d’una cançó de comiat. 

C12 

L’amor i la son que mai s’acaba 

Comparació de versions diferents de mites literaris. 

C11, 

C12 

Cloenda 

Tot el que llegim ja havia estat escrit? 

Exercici d’intertextualitat entre la novel·la i altres obres. 

C11, 

C12 
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Competències i continguts clau de l’àmbit artístic 

Algunes de les activitats del quadern són de temàtica musical i per tant treballen 

competències de l’àmbit artístic: 

Dimensió percepció i escolta 

Competència 2. Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de la realitat sonora i visual 

de l’entorn natural i cultural. 

Dimensió societat i cultura 

Competència 9. Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font 

d’enriquiment personal i social. 

 

Taller de 

creació 

Bandes sonores 

Fer un recull musical relacionat amb una tribu urbana. 

C2, C9 

Fem 

connexions 

L’electrònica 

Reflexió sobre la música feta per DJ i interpretació del sentit 

d’una peça musical. 

C2, C3 

Ballant amb la mort 

Audició de cançons sobre l’enyor i el comiat. 

C2,C3 
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Competències i continguts clau de l’àmbit digital 

Finalment, l’ús d’aplicacions i la cerca d’informació també impliquen l’àmbit digital:  

Dimensió instruments i aplicacions 

Competència 3. Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en 

moviment per a produccions de documents digitals. 

 

Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i 

aprenentatge 

Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball 

a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals. 

Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració 

Competència 7. Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals 

per compartir informació. 

 

Aquestes competències es concreten en diverses activitats en els continguts clau següents:  

• Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo. 

• Funcionalitats bàsiques dels dispositius.  

• Fonts d’informació digital: selecció i valoració. 

• Tractament de la informació. 

• Sistemes de comunicació. 
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Consideracions sobre les activitats 

Malgrat que no es detalla en l’apartat anterior, és important tenir en compte que en la major 

part de les activitats hi ha un treball implícit de l’àmbit de cultura i valors, en totes tres 

dimensions: personal, interpersonal i sociocultural.  

En l’apartat següent trobareu orientacions metodològiques per a algunes de les activitats, 

especialment les corresponents a l’apartat Aprofundim i sobretot les corresponents a l’àmbit 

cientificotecnològic. No es tracta d’un solucionari, perquè la major part d’activitats són 

propostes obertes. Aquestes orientacions també inclouen suggeriments per agrupar 

l’alumnat (en parelles, petits grups o tota la classe). Són agrupacions orientatives: pretenen 

ajudar el docent a implementar l’activitat però moltes podrien ser diferents i les activitats es 

podrien fer igualment.  

Un dels punts forts d’aquesta guia de lectura, sobretot en la seva vessant literària, és la 

intertextualitat. La majoria de propostes i activitats que giren al voltant de la literatura, les 

obres d’art verbal audiovisual o les cançons tenen una finalitat polièdrica i interseccional. 

En algunes activitats es proposa la visualització de films, d’episodis de sèries o d’un 

programa que parli sobre un tema en concret relacionat amb la trama. A la vostra elecció 

queda el fet de posar el film sencer o només tràilers o fragments. En principi hi ha sempre 

més d’un tràiler per poder completar la informació bàsica i algun enllaç extern per ampliar-

ne més. Recordeu també que totes les propostes es troben a les biblioteques públiques de 

Catalunya. Eviteu fer ús de plataformes de servei streaming no afins o vinculades amb la 

Generalitat de Catalunya. 

Totes les activitats són de creació pròpia i les totes les imatges tenen llicència Creative 

Commons, teniu dret a reutilitzar-les citant-ne l’autoria que trobareu al peu de pàgina. Totes 

les pàgines web i documents enllaçats han estat consultats i comprovats per darrera vegada 

el 19 de setembre de 2019. Tots els fragments de la novel·la citats estan marcats en cursiva 

i el número de pàgina indicat correspon a l’edició del 2013.  

Finalment, volem acabar amb una petita proposta. Com que hi haurà uns quants grups 

classe de diferents centres realitzant aquestes activitats al llarg del curs 2019-20, pensem 

que pot ser molt interessant que els alumnes puguin compartir les diferents creacions que 

fan en relació a la lectura d’aquesta novel·la. És per això que us proposem que els animeu 

a compartir a les xarxes socials les seves creacions, opinions, activitats..., sota les 

etiquetes:  

 
 

  

#gustperlalectura #llegimkatalepsis

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/eso-cultura-valors.pdf
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Orientacions i comentaris de les activitats 
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Abans de llegir 
 

 

Primeres instruccions 

Us recomanem fer llegir la presentació del dossier als 

alumnes, fent-los notar que té tres parts diferenciades:  

• Un preàmbul per engrescar la lectura.  

• Unes instruccions per representar-se la tasca 

que faran i l’objectiu que persegueix. 

• Una proposta d’activitat a les xarxes socials. 

Compartir en gran grup aquesta presentació pot 

encarrilar la lectura i el treball de les propostes del 

quadern.  

També es pot fer notar als alumnes que, al final del 

quadern, se’ls demanarà que avaluïn la feina feta. 

 

Analitzem la portada i la contraportada del llibre 

 

  

En les activitats 

d’aquest apartat 

s’activen 

coneixements sobre el 

consum de drogues, 

es fa reflexionar a 

l’alumne sobre la 

presència d’una cita i 

el fet que la cita sigui 

d’Edgar Allan Poe, un 

autor que té la mort 

com a tema freqüent i 

es parla dels motius 

que poden portar un 

escriptor a amagar-se 

rere un pseudònim. 
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Destaquem  aquesta darrera activitat, que pretén que els alumnes s’adonin dels diferents 

motius que pot tenir un autor per adoptar un pseudònim. 

En la proposta:  

 

EL PSEUDÒNIM... PERTANY A... EL VA ADOPTAR PER... 

Víctor Català Caterina Albert 
Evitar les crítiques que rebia pel fet que, sent una 
dona, parlés de temes incòmodes per a la 
societat del moment. 

Antonio Salas No se sap 

Evitar ser atacat per grups violents, ja que és 
periodista d’investigació especialitzat en aquest 
tema i n’ha publicat llibres, com ara Diario de un 
skin. 

J.K.Rowling Joanne Rowling 
Tenir un nom més atractiu i ocultar en part la 
seva personalitat, tal com li va suggerir el seu 
editor.  

Joles Sennell Pep Albanell 
Diferenciar-se com a autor quan escrivia novel·la 
infantil i juvenil. 

Ofèlia Dracs 
Un col·lectiu 

d’autors 

Tenir un nom suggerent que els aplegués a tots. 
De fet, el cognom va sorgir a partir de les inicials 
d’alguns dels seus membres. 

Els alumnes poden veure que els pseudònims (o noms de ploma) serveixen a l’escriptor/a 

(i, en general, a l’artista) per:  

• Diferenciar escrits seriosos i escrits satírics, o escrits juvenils i d’adults o, igualment, 

escriptura de diferents gèneres; per exemple, un nom de ploma per escriure novel·les 

i un altre per fer periodisme. 

• Evitar problemes: crítiques o fins i tot atacs de caire masclista, amenaces  i 

agressions de grups que s’estan investigant (nazis, màfia…). 

• Vendre’s millor: fer-se passar per anglès, per exòtic… 

• Jugar amb un alter ego. 

• Garantir l’anonimat en un concurs literari. 

Podem proporcionar adreces d’Internet als alumnes per obtenir informació que els permeti 

arribar a aquestes conclusions pel seu compte. Per exemple:  

• Viquipèdia: Podem consultar l’entrada sobre el Pseudònim i també podem cercar-hi 

entrades dels cinc autors citats en l’exercici. Tots ells en tenen. 

• Article diari Ara: Qui s’amaga darrere dels pseudònims catalans? 

• La Veu Jove TV: El pseudònim a Catalunya 

També podem ampliar l’activitat amb altres autors coneguts, tant contemporanis com antics, 

de la literatura catalana i universal:  Pere Quart, Pitarra, Alí Bei, Tísner, Miquel Desclot, 

Carter Mulford, Lewis Carroll… 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Pseud%C3%B2nim
https://www.ara.cat/premium/cultura/samaga-darrere-dels-pseudonims-catalans_0_869313073.html
http://laveujovetv.cat/blog/?p=7516
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Mentre llegim 
 

 

Es proposen dues activitats per fer al 

llarg de tota la lectura, amb la doble 

intenció d’ajudar l’alumne a seguir el 

fil argumental i de preparar una 

reflexió sobre dos aspectes literaris. 

És important que aquestes dues 

activitats no interrompin la lectura, 

per això consisteix a fer anotacions 

puntuals, que en finalitzar el llibre 

s’aprofitaran en dues activitats de 

reflexió. 

 

Seguim els passos dels personatges 

La proposta de la primera activitat és relacionar personatges i escenaris on es mouen. Es 

tracta de situar en un mapa de la ciutat de Barcelona els diferents llocs on apareix cada 

personatge, amb l’ajut de l’aplicació Google Maps.  

Suggerirem a l’alumne que ubiqui els personatges al final de cada capítol, per tant, pot anar-

ho anotant durant la lectura en un post-it. 

Tot el que llegim ja havia estat escrit? 

La segona activitat consisteix a identificar les referències literàries, nombroses al llarg de la 

novel·la, amb un post-it que enganxarà a la pàgina corresponent i on escriurà a quina 

novel·la o gènere literari pertany. Es tracta d’un exercici d’intertextualitat molt interessant 

però que té certa dificultat per l’alumnat d’aquests nivells. Podem ajudar-los fent-ne la 

reflexió conjunta al final de cada capítol. 
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Després de llegir cada capítol  

Preludi – Una estona abans 

 

  

Aprofundim – Què passarà? 

L’objectiu d’aquesta activitat és 

motivar els alumnes per a la 

lectura de la novel·la, a partir 

d’una activitat d’anticipació.  

També serveix per aclarir què vol 

dir el terme catalèpsia, que serà 

bàsic per entendre la novel·la.  

 

 

Guerra entre tribus (una estona abans...) 

L’activitat pretén fer adonar els alumnes dels prejudicis 

que sovint tenen vers els que són diferents; 

concretament, aquells que reforcen la identificació amb 

el propi grup de referència a base d’estereotipar la 

imatge dels altres. També permet fer aflorar els 

coneixements dels alumnes sobre les tribus urbanes. 

En concret, l’activitat se centra en dues d’aquestes: 

canis i pijos. 

Suggerim aplicar una dinàmica que pot facilitar la 

detecció de prejudicis, per intentar definir-los a través 

de la mimesi i fer així una pluja d’idees a partir d’un joc 

teatral: feu grups de 4. Dins de cada grup, un alumne  

adopta el paper de cani i l’altre el de pijo i simulen una conversa. Els altres dos membres 

del grup anoten el que van detectant, que consideren que caracteritza aquelles tribus: 

frases, gestos, lèxic utilitzat, etc. A continuació, s’emplena la taula (suggerim projectar-la 

per fer-ho en gran grup) i s’intenta explicar l’origen d’aquests prejudicis. 

Si es prefereix, l’activitat es pot centrar en altres tribus urbanes, més properes a la realitat 

de l’alumne. 
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1a Part: Èric -  1_La ràbia; 2_El control  

 

 

 

Aprofundim – Què en sabem? 

L’objectiu d’aquesta activitat és fer reflexionar els alumnes 

sobre els diferents temes que s’aniran tractant al llarg de 

la guia. És important promoure que sorgeixin preguntes i 

que s’adonin dels coneixements que necessitaran per 

interpretar les diferents situacions que aniran apareixent.  

Es pot fer l’activitat amb aquestes frases o demanar als 

alumnes que en seleccionin d’altres d’aquest primer 

capítol que els cridin l’atenció. 

 

 

Fem connexions – Consum (i)responsable (2_El control) 

Recomanem veure el capítol sencer o el Merlinari més el fragment del capítol.  

Pel que fa al debat, en cas d’haver-hi molta gent a l’aula es pot plantejar amb la dinàmica 

del plató televisiu: es divideix la classe en dos grups, els qui faran de públic i anotaran 

comportament i actituds, i els que faran de tertulians. Aquest grup, al seu torn, es subdivideix 

en dos subgrups diferents per defensar els dos rols: un haurà de argumentar a favor dels 

acceptables i l’altre a favor dels no acceptables. Després es dona veu al públic per tal que 

faci preguntes.  
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Taller de creació – Ajudem els morts 

 

Aquesta activitat es pot plantejar com un exercici de 

creació literària, com un projecte de tecnologia o fins i 

tot com una activitat d’emprenedoria. En el primer cas, 

els productes dels alumnes seran fantasiosos; en el 

segon, caldrà que s’ajustin a unes condicions i 

característiques tècniques, tant la proposta com la 

descripció que se’n faci. En el cas de l’emprenedoria, 

l’èmfasi es posarà en la presentació del projecte a un 

hipotètic concurs de la Generalitat. 

Òbviament, també pot ser un projecte interdisciplinari. 

1a Part: Èric - 3_El pla; 4_El cop  

Aprofundim - Tu menys que ningú 

   

L’objectiu de l’activitat és que els alumnes coneguin les característiques i les causes 

d’algunes malalties mentals, es plantegin si poden ser hereditàries i reflexionin sobre la 

interacció que poden tenir amb els efectes de les drogues. I que apliquin aquests 

coneixements a l’anàlisi de la situació de la novel·la.  

Segons la destresa dels alumnes es pot fer una cerca guiada d’informació a partir de les 

adreces que es proposen o deixar la cerca lliure. 

Se suggereix una organització en grups d’experts per a la primera part de l’activitat, per tal 

que després retornin al seu grup base i escriguin el text argumentatiu de manera 

col·laborativa.  
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Fem connexions – L’insatisfet crònic 

 

L’activitat, que entra de ple en la dimensió 

literària, explora el perfil d’un tipus freqüent de 

personatge: l’insatisfet crònic. 

Es proposa als alumnes que identifiquin les 

característiques d’aquest perfil en el personatge 

de l’Èric i, a continuació, se’ls demana que facin 

el mateix amb tres personatges de ficció 

coneguts. 

Per bé que la guia cita alguns personatges de 

còmics o novel·les susceptibles d’analitzar 

segons aquest perfil, és recomanable optar pels 

que siguin coneguts pels alumnes, per tant, 

potser caldrà substituir-los: 

• Don Draper és el protagonista de la sèrie Mad Men, sobre el boom de la publicitat.  

• Rick Grimes és el policia incansable de The Walking Dead,  

• Kylo Ren és el nou Darth Vader als episodis VII, VIII i IX d’Star Wars,  

• Butxana i Carvalho són dos detectius de la literatura catalana creats per Ferran Torrent 

i Vázquez Montalbán, respectivament,  

• Cersei Lannister és la dama de ferro de la família Lannister a Joc de Trons.  

1a Part: Èric -  5_El número; 6_L’atac; Interludi  

Per proposar les activitats Aprofundim i Fem connexions corresponents al capítol 5 s’ha 

seleccionat un fragment de la novel·la que fa al·lusió a Terra Baixa; concretament, la 

identificació del protagonista, l’Èric, amb en Manelic, l’innocentot pastor del drama creat per 

Àngel Guimerà. Tanmateix, en l’activitat El drogata, de caire científic, aquesta referència no 

es treballa, sinó que es deixa per a l’activitat següent, De la terra alta a la més baixa, que 

proporciona la informació i la formació necessària per entendre la referència literària del llop 

i el pastor, amb un exercici de canvi de registre lingüístic. 

El “drogata” 

L’activitat té tres parts, amb tres objectius diferenciats:  

En la primera part, es pretén que els alumnes reflexionin sobre l’acceptació social de 

diferents tipus de drogues i del seu patró de consum.  

A continuació, es fa una cerca guiada d’informació que es comparteix amb presentacions 

digitals per grups. La idea és que obtinguin informació sobre les drogues més conegudes i 

la contrastin amb la que ja tenien. L’objectiu és, doncs, fer-los conscients de les situacions 

on es prenen drogues i la necessitat de prevenir-ne el consum.  
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Es pot afegir una activitat d’avaluació en la qual es coavaluïn les exposicions orals i 

presentacions digitals dels diferents grups mitjançant una rúbrica. A partir de la coavaluació, 

cada grup hauria de reflexionar sobre el treball fet, millorar la presentació i, en activitats 

posteriors, prestar atenció al producte audiovisual i oral, transferint el que han après. 

Finalment, en la tercera part, s’apliquen els coneixements apresos en l’activitat a un 

producte final, que consisteix en una proposta argumentada sobre com fer prevenció del 

consum de drogues entre la gent jove.  
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Fem connexions - De la terra més alta a la més baixa (6_L’atac) 

  

 

Aquesta activitat, aparentment, és un aclariment de la referència literària que hi ha a 

l’anterior, quan es compara la personalitat de l’Èric amb la d’en Manelic de Terra Baixa:  

Amb la mala sort per a l’Èric - i de rebot per a en Gerard - que l’altre és qui guia al 

ramat i imposa els criteris. Ell és el llop i ell un pobre Manelic. Però com aquest, 

espera guanyar la partida.  

A la vegada, és un pretext per fer un exercici de transport, freqüent en els tallers de creació 

literària: reescriure el fragment canviant-ne el registre lingüístic. L’exercici pot servir perquè 

els alumnes s’endinsin en el món de Terra Baixa i, a la vegada, per començar una discussió 

sobre el registre lingüístic que s’hi fa servir: se senten identificats amb el llenguatge que 

utilitzen els personatges? Creuen que és fidel a la realitat? Està actualitzat? 
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2a Part: Gerard - 7_El penjat; 8_El joc 

Aprofundim - Penjat de la catalèpsia (7_El penjat) 

 

   

En l’activitat de la silueta es pretén que l’alumnat sigui conscient de com la catalèpsia afecta 

diferents sistemes del cos i com aquests sistemes estan interrelacionats. Caldria que hi 

indiquessin, especialment:  

• El cor i el seu batec fluix.  

• La baixa taxa de respiració senyalant els pulmons.  

• La baixa temperatura corporal.  

• El sistema locomotor en relació a la rigidesa.  

• I el cervell en relació a la consciència.  

Es pot facilitar aquesta identificació posant quatre siluetes que representin cada un dels 

sistemes implicats: sistemes circulatori, respiratori, locomotor i nerviós.  

Pel que fa a la taula, es proposa fer-la conjuntament amb tota la classe, entenent que són 

temes que ja s’han treballat: també es podria omplir per grups o per grups d’experts, si es 

considera que els alumnes necessitaran realitzar una cerca d’informació per completar-la. 

L’objectiu d’aquesta taula és fer reflexionar als alumnes sobre la funció d’aquests sistemes 

i sobre si la seva funció és vital o no.  
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2a Part: Gerard - 9_La volta; 10_El truc 

Aprofundim - Catalèpsia i cocaïna, on afecten realment les drogues? (10_El 
truc) 

   

  

L’objectiu de l’activitat és aprofundir en el model estímul-resposta i entendre el 

funcionament del sistema nerviós. Caldrà recordar o introduir informació sobre el 

funcionament general del sistema nerviós, així com de les neurones. A continuació 

s’aprofundeix en el coneixement del funcionament de la sinapsi i l’acció de les drogues 

sobre els neurotransmissors.  

Es proposa que les primeres activitats siguin individuals perquè cada alumne estructuri els 

seus coneixements; però, si es preveu que alguns alumnes tindran dificultats, es poden fer 

en parelles o en gran grup, com a mesura de suport.  

La performance es podria substituir per un model fet per ordinador o per una maqueta. 

L’objectiu és que estructurin com es produeix la sinapsi en absència de drogues i amb 

drogues. Per editar el vídeo poden utilitzar l’aplicació We video.   

https://www.wevideo.com/
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2a Part: Gerard - 11_La Bola; 12_La topada; 13_El cau; Interludi  

Aprofundim – Tot se sap: i per què no? 

   
 

L’objectiu de l’activitat és conscienciar els alumnes de l'estigmatització que pateixen les 

persones que tenen malalties mentals.  

Per tal de fer la primera discussió general amb tot el grup classe es pot utilitzar la plataforma 

digital Padlet, que permet que els alumnes vagin escrivint les seves opinions en un mur 

digital, que pot controlar el docent.  

En la segona part de l’activitat, les preguntes per a la lectura del text es poden fer més 

obertes o més tancades segons el nivell lector de l’alumnat.  

A continuació es proposa el visionat d’un 

documental sobre aquesta problemàtica, per tal 

de motivar la reflexió sobre aquest tema en 

l’alumnat. Finalment, la guia alerta que hi ha altres 

malalties estigmatitzades, no sols les mentals. 

D’aquesta manera podem connectar la temàtica 

amb les malalties de transmissió sexual.  Podem 

parlar, per exemple, de la transmissió de la SIDA 

entre el col·lectiu gai. La guia suggereix dues 

opcions: una cerca lliure d’informació o bé llegir 

dues novel·les sobre el tema (un cop acabada la 

lectura de Katalepsis). 

  

https://padlet.com/
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Fem connexions – Ludòpates del segle XXI (13_El cau) 

 

Aquesta activitat té dues parts. Primer es 

demana als alumnes que recullin exemples de 

publicitat relacionada amb el joc i les apostes 

als mitjans de comunicació o en d’altres 

suports. A continuació, els fa valorar la 

diferència entre l’ús lúdic i el comportament 

addictiu en el joc.  

L’objectiu de l’activitat és, d’una banda, fer 

adonar els alumnes de la proliferació d’anuncis  

d’apostes i de la facilitat per jugar que 

demostren. D’altra banda, reflexionar sobre el 

límit entre entreteniment i addicció que implica 

el jo en la societat actual.  

És un tema delicat, ja que alguns alumnes s’han pogut 

veure afectats, directament o indirecta, per la problemàtica 

causada per l’addicció al joc. Per això, desaconsellem que 

s’assignin rols per al debat; seria un exercici fal·laç i 

contraproduent. Per tant, suggerim que, per preparar la 

conversa, els alumnes, en grups petits, llegeixin i valorin les 

notícies enllaçades i a continuació expressin la seva opinió 

i la recullin per escrit.  

En canvi, en l’activitat de creació publicitària, serà útil que 

cadascú prengui un paper, per exemple: maquetador, 

redactor, investigador i divulgador. 

 

3a Part: Lara; 14_La banda; 15_La trucada  

Fem connexions – Sense resposta, però amb necessitats?  

L’objectiu d’aquesta activitat és seguir aprofundint en el model de funcionament del cos 

humà. En primer lloc, els alumnes han de diferenciar, amb l’ajut d’un diagrama de Venn, 

entre l’estat de coma i l’estat catalèptic. A continuació, amb l’ajut d’unes preguntes, han 

d’interpretar de manera científica els fets que es narren en la tercera part de la novel·la. 

Finalment, han de fer un mapa conceptual mural que reculli quines són les funcions vitals, 

és a dir, imprescindibles per seguir amb vida. 

Aquesta activitat pot necessitar suport del docent. D’una banda, caldria que el professorat 

reforcés la idea d’estímul resposta durant la conversa amb el grup classe entorn de la 
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situació dels dos personatges: ni l’Alexis ni l’Èric poden donar resposta als estímuls o, fins 

i tot, pot ser que no els rebin. Caldria comentar en quin d’ells es trenca la cadena estímul 

resposta; per exemple, en alguns casos hem vist que l’Èric és capaç de captar estímuls 

però en canvi no li funciona el sistema efector, com ara els músculs. En d’altres moments, 

en canvi, perd la consciència i no capta l’estímul directament. En l’última part de l’activitat 

cal parlar de les funcions vitals que són independents de la consciència i de les necessitats 

bàsiques (alimentació, respiració). També caldrà introduir la idea que en la catalèpsia baixa 

la taxa metabòlica i per tant les necessitats són menors.  

Globalment, aquesta activitat ajuda a reforçar la idea que el cos funciona com un sistema i 

per tant que tot està connectat.  

   
 
Taller de creació – La màquina del temps 
 

 

Es demana que cada alumne, individualment, 

escrigui una carta al seu jo futur, explicant-li 

com es veu en el present i quines expectatives 

vitals té a mig termini. 

La gràcia d’aquesta activitat és poder 

descobrir en un futur allò que havíem pensat 

un temps abans. Es proposa que no recuperin 

el missatge fins a finalitzar els estudis però, 

segons la continuïtat o no dels alumnes al 

centre, es pot decidir un altre període de 

temps; per exemple, plantejar-ho només fins a 

finals d’aquell mateix curs. Òbviament, és 

necessari que passi, com a mínim, mig any, 

per tal que la situació personal de l’alumne 

hagi canviat, poc o molt: aquí rau la gràcia de 

l’activitat. 
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3a Part: Lara; 16_La manta; 17_El viatge 

Aprofundim - Proves per descobrir el culpable (17_El viatge) 

   
 

L’activitat consisteix a preparar i simular un judici, on cada grup defensa els interessos 

d’una de les famílies implicades: les de l’Èric, l’Alexis i en Gerard.  

L’objectiu és fer reflexionar l’alumnat sobre l’ús i la interpretació de proves o evidències 

en la ciència, fent-los veure que una mateixa prova, si no va acompanyada d’altres, pot 

ser interpretada de maneres diferents; però, si en tenim moltes, sí que en podem extreure 

una conclusió.  

Idealment l’activitat s’hauria de realitzar, almenys el dia que es simula el judici, amb un 

màxim de 15 alumnes, per tal que els diferents grups fossin d’un màxim de cinc alumnes. 

Per fer-la, per tant, es poden aprofitar les hores de desdoblament. 

Fem connexions – El caminant (17_El viatge)  

L’activitat aprofita el paral·lelisme de l’estat 

dels dos joves amb les històries de zombis, 

que molts alumnes tenen presents, per 

plantejar una distòpia i demanar que es 

posicionin davant de la situació, en un 

exercici d’empatia. La clau es barrejar 

supervivència amb solidaritat.  

Es pot fer referència a altres pel·lícules 

comercials conegudes, com Mad Max o 

Els Jocs de la Fam, en les quals trobem 

situacions de supervivència extrema. 
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Taller de creació – Recreació temporal (17_El viatge)  

 

Es proposa als alumnes que preparin un diàleg, dins 

d’un cotxe, entre l’Èric i el conductor que l’ha recollit.  

En aquesta activitat es planteja la tècnica de 

l’Storyboard per fugir de la redacció més tradicional. 

Es pot separar la classe en grups de tres o quatre 

alumnes, tenint sempre en cada grup un membre que 

sàpiga dibuixar i un que redacti amb coherència, per 

tal de crear productes amb sentit. En cas que no se’n 

surtin, també es pot plantejar l’opció de fer una 

representació audiovisual de l’escena. 

Els alumnes poden necessitar explicacions i 

exemples sobre què és un Storyboard, com s’elabora 

i quina funció té. 

Aprofundim – Realment és mort? (19_El comiat) 

   

L’objectiu d’aquesta activitat és fer reflexionar als alumnes sobre les proves que poden 

portar a afirmar que una persona és morta o no. Gràcies aquesta reflexió podem 

aprofundir sobre el funcionament del cos humà, però també sobre la història de la ciència 

i l’evolució dels instruments tècnics. És en aquest sentit que va orientada l’activitat del fris 

cronològic. En conjunt, es pretén que els alumnes utilitzin els seus coneixements científics 

per argumentar una opinió sobre la situació del capítol: si cal considerar que l’Èric és mort.  

Cal remarcar que, com que els textos proposats són d’una certa complexitat i llargària, 

cal sobretot fer-ne una lectura cooperativa, fent llegir a cada grup petit només una part 

del text i així, entre tots els grups, extreure’n les dades necessàries per poder elaborar el 

fris cronològic, és a dir, per respondre les tres preguntes plantejades. 
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Taller de creació – Fem una notícia de l’Èric (19_El comiat)  

Es proposa un exercici de transport literari, 

consistent a explicar la història de l’Èric en 

forma de notícia. 

Per tal que els alumnes tinguin models del que 

se’ls demana, es presenten alguns exemples 

de notícies sobre possibles casos recents de 

catalèpsia. Cal, però, fer notar que algunes 

notícies són més acurades i es basen en fets 

reals i, en canvi, d’altres, tot i que no diuen res 

que no sigui cert, són més tendencioses. A 

partir d’aquesta reflexió es pot demanar un tipus 

de notícia o un altre, però sempre fent que els 

alumnes siguin conscients de quin tipus de 

notícia estan fent.  

 

Aprofundim – Factors genètics, factors ambientals (21_La mort) 

 

L’objectiu d’aquesta activitat és fer reflexionar 

els alumnes d’una manera global sobre els 

patrons d’herència: normalment es treballen 

només aquells patrons d’herència típics, en 

què intervenen un o dos gens i es parla només 

de gen dominant o recessiu.  

En aquesta activitat es vol, d’una banda, 

recordar o treballar aquest patró d’herència 

típic; i, a la vegada, obrir la reflexió sobre altres 

malalties que tenen una herència 

multifactorial. És important també recalcar el 

paper dels factors ambientals.  

L’activitat pot ser plantejada en suport escrit, 

tal i com es presenta, però també es pot 

demanar als alumnes que, en lloc d’escriure un 

text, facin un esquema o mapa conceptual.  
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Fem connexions – L’amor i la son que mai s’acaba (21_La mort) 

Aquesta activitat pretén fer notar els alumnes que la situació de mort aparent que pateixen 

l’Èric i l’Alexis és un mite literari, que té l’expressió més coneguda en dos contes: la 

Blancaneus i La Bella Dorment.  

L’enunciat fa una observació sobre la intertextualitat entre la novel·la i el mite expressat en 

contes infantils. Però l’exercici va més enllà i proposa als alumnes que comparin dues 

versions del mite: la que ens ha arribat per les pel·lícules de la factoria Disney i les que 

s’han fet en altres contextos i partint d’una variant sobre la narració. L’objectiu, un cop més, 

és trencar estereotips i aprendre a ser crítics amb les versions que ens fan arribar els mass 

media.  

  

Aprofundim – L’efecte que no acaba (Epíleg; Tres hores més tard) 

En aquesta última activitat sobre les drogues es pretén 

que els estudiants coneguin els efectes de les drogues a 

llarg termini i no només a nivell puntual (quan un se les 

pren). És una activitat per fer a classe de ciències i a la 

qual caldrà dedicar-hi diverses sessions, perquè és 

complexa i té tres parts ben diferenciades. 

En la primera part es demana que els alumnes expliquin, 

en llenguatge científic, què li demana la Lara a l’Èric en 

relació amb l’ús de drogues. Segons els coneixements 

dels alumnes se’ls poden dir les tres paraules o es pot 

deixar que pensin quines hi posarien.  
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La segona part 

consisteix a diferenciar 

els conceptes de 

dependència, 

tolerància i abstinència, 

expressant-ho de 

manera visual i escrita, 

amb una vinyeta de 

còmic i un peu de foto 

per a cada cas. 

 
 

 

Finalment, es proposa el visionat d’uns 

vídeos per ampliar informació sobre el tema 

i, a continuació, aplicar els coneixements 

apresos a comentar una gràfica i a valorar 

el grau de dependència de l’Èric. 

 

A partir d’aquesta activitat es podria parlar 

també del tema de l’addició als 

medicaments o de la resistència que podem 

desenvolupar als antibiòtics si en prenem 

massa sovint, tot i que, en aquest cas, 

caldria introduir el model d’immunitat.  
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Cloenda 

Un cop llegida la novel·la és el moment de recapitular, fer una mirada retrospectiva als 

personatges i tancar els dos temes dels quals la guia ha proposat anar recollint evidències 

al llarg de tota la lectura.  

Les trajectòries dels personatges hauran quedat registrades a Google Maps. Pot ser el 

moment de plantejar una sortida, seguint els punts indicats en el mapa. 

  

 

Pel que fa al recull de referències literàries, 

encara que es pot fer exclusivament a partir 

dels post-it dels alumnes, la guia ens proposa 

una activitat, que reflexiona sobre la 

intertextualitat present en moltes novel·les, en 

un exercici que compara alguns dels 

personatges de Katalepsis amb altres de 

clàssics de la literatura i del cinema. També es 

comenta la relació entre literatura i cinema, 

concretament, les adaptacions 

cinematogràfiques de novel·les. 

Un altre tema que es reprèn per tancar-lo és el de la solitud de l’escriptor. Recordem que, 

abans de llegir, la guia comenta la dedicatòria als fills de l’autora, especialment per la 

gratitud que es demostra vers la comprensió de la família. L’activitat proposa rellegir la 

dedicatòria i, amb l’ajut d’unes preguntes de reflexió, conversar sobre l’entorn de l’escriptor. 

També se suggereix tancar la lectura amb una reflexió personal sobre les actituds i accions 

dels diferents personatges, enregistrada en vídeo. 

Finalment, també és moment de l’autoavaluació: valorar fins a quin punt ens ha interessat 

el relat i què opinem de la feina que hem desenvolupat a partir de la lectura.  

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Blade_Runner
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Count_of_Monte_Cristo#/media/File:Count_of_Monte_Cristo_1908.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dicken%27s_works_(1890)_(14772982815).jpg
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Font de les imatges del quadern de 
l’alumne 

 

 
PÀG. TEMA AUTOR/A ENLLAÇ 

10 Post-it 
Alexandra Koch https://cdn.pixabay.com/photo/2016/07/03/17/47/po

st-it-1495148_1280.jpg 

14 Noi 
The Arches https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chav_scall

y.jpg. 

17 

Cartell Dr. House Desconegut https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Cartellhouse.jpg 

Imatge promocional 
sèrie Merlí 

Desconegut https://ca.wikipedia.org/wiki/Merl%C3%AD_(s%C3
%A8rie)  

26 Dona bevent 
Desconegut https://cdn.pixabay.com/photo/2019/04/21/15/41/wh

iskey-glass-4144392_960_720.jpg  

34 Silueta 
Desconegut https://myrealdomain.com/explore/humano-

png.html 

36 Disc-Jockey 
Coin76 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carlos_Sal

azar_como_Dj_residente.jpg  

42 Sinapsi 
Miquel Badia http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/Les%2

0drogues%20i%20la%20comunicaci%C3%B3%20e
ntre%20neurones.pdf  

45 Silueta 
Pimchawee https://www.shutterstock.com/image-

vector/silhouette-very-sad-man-sitting-alone-
519302728  

48 Ruleta 
Instante Group, 
Inc., DBA: 
OpherTon 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/
56/Roulette_%22Ruleta%22_~_Opherton.png  

52 Cartell film 27 Hours 
Desconegut https://www.imdb.com/title/tt1542344/mediaviewer/r

m1114080768  

54 

Cartell film Working 
Girl 

Desconegut https://www.amazon.com/Working-Girl-Melanie-
Griffith/dp/B000SVZIH6  

Cartell fils Sufragistes 
Pathé https://ca.wikipedia.org/wiki/Sufragistes_(pel%C2%

B7l%C3%ADcula)#/media/Fitxer:Sufragistes.jpg  

60 
Cartell The Walking 
Dead 

Desconegut https://www.bizjournals.com/atlanta/news/2015/10/0
8/why-georgia-is-the-perfect-location-for-the.html  

76 Stop bullying 
Staff Sgt. Jamal 
D. Sutter 

http://tiny.cc/lik8cz  

79 Conde de Montecristo 
Marianazito https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Montecristo

22.jpg 

81 
Cartell film Blade 
Runner 

Warner Bross https://ca.wikipedia.org/wiki/Blade_Runner#/media/
Fitxer:Blade_Runner_poster.jpg  

83 Charles Dickens 
Desconegut https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NSRW_Ch

arles_Dickens.png  

 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/07/03/17/47/post-it-1495148_1280.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/07/03/17/47/post-it-1495148_1280.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chav_scally.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chav_scally.jpg
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Cartellhouse.jpg
https://ca.wikipedia.org/wiki/Merl%C3%AD_(s%C3%A8rie)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Merl%C3%AD_(s%C3%A8rie)
https://cdn.pixabay.com/photo/2019/04/21/15/41/whiskey-glass-4144392_960_720.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2019/04/21/15/41/whiskey-glass-4144392_960_720.jpg
https://myrealdomain.com/explore/humano-png.html
https://myrealdomain.com/explore/humano-png.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carlos_Salazar_como_Dj_residente.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carlos_Salazar_como_Dj_residente.jpg
http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/Les%20drogues%20i%20la%20comunicaci%C3%B3%20entre%20neurones.pdf
http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/Les%20drogues%20i%20la%20comunicaci%C3%B3%20entre%20neurones.pdf
http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/Les%20drogues%20i%20la%20comunicaci%C3%B3%20entre%20neurones.pdf
https://www.shutterstock.com/image-vector/silhouette-very-sad-man-sitting-alone-519302728
https://www.shutterstock.com/image-vector/silhouette-very-sad-man-sitting-alone-519302728
https://www.shutterstock.com/image-vector/silhouette-very-sad-man-sitting-alone-519302728
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Roulette_%22Ruleta%22_~_Opherton.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Roulette_%22Ruleta%22_~_Opherton.png
https://www.imdb.com/title/tt1542344/mediaviewer/rm1114080768
https://www.imdb.com/title/tt1542344/mediaviewer/rm1114080768
https://www.amazon.com/Working-Girl-Melanie-Griffith/dp/B000SVZIH6
https://www.amazon.com/Working-Girl-Melanie-Griffith/dp/B000SVZIH6
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sufragistes_(pel%C2%B7l%C3%ADcula)#/media/Fitxer:Sufragistes.jpg
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sufragistes_(pel%C2%B7l%C3%ADcula)#/media/Fitxer:Sufragistes.jpg
https://www.bizjournals.com/atlanta/news/2015/10/08/why-georgia-is-the-perfect-location-for-the.html
https://www.bizjournals.com/atlanta/news/2015/10/08/why-georgia-is-the-perfect-location-for-the.html
http://tiny.cc/lik8cz
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Montecristo22.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Montecristo22.jpg
https://ca.wikipedia.org/wiki/Blade_Runner#/media/Fitxer:Blade_Runner_poster.jpg
https://ca.wikipedia.org/wiki/Blade_Runner#/media/Fitxer:Blade_Runner_poster.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NSRW_Charles_Dickens.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NSRW_Charles_Dickens.png

