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El Pla Lector
de la Galera
Un Pla Lector és una eina al servei
dels docents en la seva tasca de treballar
la lectura als centres educatius. Cada
centre, cada grup i cada alumne té unes
característiques específiques, i és per això
que plantegem un Pla Lector variat i atractiu
perquè els alumnes adquireixin, desenvolupin
i consolidin tant la seva competència lectora
com el gust per la lectura.

A la Galera tenim l’experiència de més de cinquanta anys fent llibres
per a nens i joves a través de tres puntals que considerem bàsics:

1.

2.

3.

Els nostres llibres contenen valors com
l’amistat, la tolerància, la solidaritat, el
respecte per la diversitat, el respecte pel
medi ambient, etc. Oferim títols amb uns
continguts compatibles amb el
currículum escolar, no sols de l’àrea de
llengua i literatura, sinó també d’altres
àrees, com ara la història i la ciència. Però,
per damunt de tot, els nostres llibres
aporten l’ingredient més important:
l’entreteniment. És molt important que
l’alumne trobi el seu gust personal per la
lectura.

La llarga vida de l’editorial permet que en
el nostre catàleg convisquin autors clàssics
universals, com Jules Verne o Mark Twain;
autors catalans que s’han convertit en
clàssics, com ara Josep Vallverdú, Jordi
Sierra i Fabra o Joaquim Carbó, i autors
que han destacat els darrers anys i s’estan
fent un nom en el món de la literatura
infantil i juvenil, com Àngel Burgas, Jaume
Copons o Lluís Prats, per esmentar-ne
alguns, molts dels quals han guanyat els
principals premis de la literatura infantil i
juvenil del nostre país.

Tots els llibres del Pla Lector de la Galera presenten una
Guia de Lectura amb recursos didàctics. Aquestes guies es
poden descarregar en format PDF des de www.plalector.cat.

En la selecció per a l’ESO, trobareu, entre
d’altres, aventures de colla, llibres que
combinen la literatura i la ciència,
multiculturalitat i diversitat, xarxes socials,
amors i desamors, ciència-ficció, la realitat
més quotidiana amb les problemàtiques
associades... Una selecció feta per als
joves i a prop dels joves.

Hem preparat un programa de fòrums
a les escoles, presencials i en línia, amb
autors, il·lustradors i contacontes en català
i castellà. Els fòrum, amb els quals volem
reforçar el treball sobre el llibre que
es fa a l’aula, permeten que els escriptors
coneguin els seus lectors i que els
alumnes puguin parlar, comentar i
treballar juntament amb ells el llibre
i tot el procés creatiu que comporta.

Els llibres

Per al primer cicle de l’ESO tenim la
col·lecció Grumets blaus i per al segon
cicle, la col·lecció Galera Jove.
També presentem la nostra col·lecció La
Clau Mestra, un suport imprescindible per
treballar les lectures obligatòries de
Batxillerat a l’aula. Inclou edicions d’obres
literàries, guies de lectura i propostes
didàctiques de les principals obres de
la literatura catalana i de la universal.
Contenen, a més del text en si, un estudi
introductori i una proposta didàctica.

Llegenda d’icones que trobareu
en alguns llibres:

Disponible
en ebook

Els autors i els fòrums

Guies de lectura

La primera part de la guia conté activitats per als alumnes.
La majoria són per fer individualment, però també n’hi ha que s’han
de fer en grup. Això permet treballar el llibre tant a casa com a l’aula.
La segona part, adreçada als mestres, conté informació sobre
el llibre, les connexions que té amb el currículum i el solucionari
de les activitats.

Guia per als mestres
5

1

2

3

4

Els nostres autors disponibles
els podeu veure referenciats
al catàleg amb aquesta icona:

Si esteu
interessats en
els nostres fòrums,
contacteu amb
la nostra xarxa
comercial per a
més informació
i condicions.

1

Fitxa tècnica

2

Biografia de l’autor

Informació tècnica del llibre.

Ressenya de l’autor o autors del
llibre, amb informació detallada
de la seva trajectòria literària.

3

Personatges
Presentació dels personatges
que tenen un paper destacat
en la novel·la.

4

Resum de l’obra

5

Connexions amb
el currículum

Seleccionat per la Galera
per al Pla d’Impuls a
la Lectura.
Llibres que conjuguen
literatura amb ciència
i tecnologia.

6

Sinopsi extensa del llibre
per explicar els aspectes més
importants de la novel·la.

Dades curriculars del llibre.

6

Solucionari

Solucions de totes les activitats
proposades.

Àngel Burgas

Guia per als alumnes

ESO

1

Galera Jove

(Figueres, 1965). Va estudiar la carrera de Belles Arts a Barcelona i la va ampliar
a Berlín (Alemanya). Ha publicat relats per a adults (Show, 1999; Adeu, 2002
–premi Mercè Rodoreda i premi Crítica Serra d’Or–, i La fi d’Europa, 2006)
i per a joves a la Galera (L’anticlub, 2002; M.A.X., 2004; El club de la cistella, 2007
–premi Josep M. Folch i Torres–; Segon trimestre, i Una cançó per a Susanna,
2008). Viu a Barcelona i fa classes d’Educació Visual i Plàstica a ESO i a Batxillerat.

Novetat

Competència lectora

Exercici de comprensió d’un
fragment concret de l’obra, amb
preguntes tipus test.

Després de llegir

Proposta d’exercicis que pretenen
anar una mica més enllà de la lectura
utilitzant com a pretext algun element
que es pot trobar en el llibre. Aquí és
on l’alumne pot aportar més de la seva
part a partir de tot el que ha après
en la lectura del llibre. Es fomenten
la interpretació, la creativitat, l’opinió
personal i la diversió.

Tots estimem
l’Emma

Una mica més

Exercicis i activitats que es poden
fer durant la lectura o després, que
n’asseguren la comprensió i que
garanteixen que als lectors no se’ls
han escapat els detalls més rellevants
de la història. També es contribueix a
l’enriquiment del vocabulari.

Temàtica:
Intriga i relacions personals
Temes transversals:
Família, amistat, solidaritat
L’Emma va rebre la trucada dilluns a la
tarda. La pantalla del mòbil indicava que
era un amic de la colla... però la veu era una
altra. Algú havia trobat el mòbil extraviat.
Algú s’havia trasbalsat molt i va decidir
contactar-hi. Algú entraria a la seva vida
per transformar-la i canviar-la per sempre.
Un thriller absorbent explicat des de tres
punts de vista diferents i complementaris.
Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 240
I S B N 978-84-246-7057-3

9

788424 670573

Noel et busca
Temàtica:
Intriga i aventures
Temes transversals:
Família, amistat, solidaritat
L’Enric es desperta a l’hospital. Un
desconegut afirma coneixe’l. Però tot
i la desorientació és capaç de detectar
que alguna cosa no va a l’hora... si no,
per què hi ha d’haver vigilància a la porta
de l’habitació? Per què el desconegut li
escriu una nota on diu: «Noel et busca»?
Per què li diuen que té senyals de cirurgia
facial? Només els incomprensibles records
que li retornen poden posar llum a totes
aquestes incògnites abans que el passat
no l’engoleixi.
Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 215
I S B N 978-84-246-4459-8

9

788424 644598

Segon cicle

Activitats de preorganització
de la lectura, contextualització i
formulació de requisits.

Pla Lector Secundària

Abans de la lectura

7

Àngel Burgas

Àngel Burgas

ESO

L’edat del despertar.

Temàtica:
Relacions personals
Tema transversal:
Diversitat

Temàtica: Relacions personals i humor
Temes transversals: Família, amistat, solidaritat

Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 176

I S B N 978-84-246-9535-4

9

788424 695354

I S B N 978-84-246-8664-2
ISBN
castellà:

9

788424 686642

La Martina vol fer ressuscitar el club, que s’ha tornat
a desfer. Tot i que no sap si els altres s’ho mereixen,
decideix buscar problemes o injustícies al seu
voltant. Potser, si troba algun innocent per defensar,
els del club es tornaran a unir. Però ara estan més
desunits que mai. I, a més, el curs s’acaba. I, per
acabar-ho d’adobar, la Martina comença a estar
preocupada perquè no li ha vingut la regla.
Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 192

El club de
la cistella

Pla Lector Secundària

Primer cicle

Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 56

8

9

788424 637224

Temàtica: Relacions personals i humor
Temes transversals: Família, amistat, solidaritat

I S B N 978-84-246-2543-6

9

788424 625436

I S B N 978-84-246-2544-3
ISBN
castellà:

9

788424 625443

Comença un nou curs per al club! Amb problemes?
Doncs sí, uns quants. La presidenta vol imposar les
seves normes sense que la resta hi estigui d’acord.
També s’ha extralimitat en les seves funcions apuntant
el seus companys a una associació de bandes llatines... Però també hi ha coses bones, com ara l’organització d’un túnel del terror per Halloween, la incorporació d’un nou alumne i la relació entre la Martina i
en Pau, que, de moment, tira endavant... d’aquella
manera!
Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 212

I S B N 978-84-246-5493-1

9

788424 654931

I S B N 978-84-246-5596-9
ISBN
castellà:

9

788424 655969

E. M.

Temàtica:
Relacions personals
Tema transversal:
Diversitat

Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 208

788424 637217

Nou curs al club de la cistella

Segon
trimestre

Quan sembla que el club «anti» està a punt de desaparèixer, la Martina i els seus companys s’uneixen de
nou per mirar de solucionar un misteri.

9

I S B N 978-84-246-3722-4
ISBN
castellà:

Dies feliços

Temàtica:
Relacions personals
Temes transversals:
Família, amistat, solidaritat
La Martina rep un regal el dia que fa anys: les
memòries de l’anticlub, la colla de la seva germana
d’anys enrere. Les seves aventures desperten en la
Martina el desig de formar-ne un de nou.

I S B N 978-84-246-3721-7

Primer cicle

Una colla de nou companys de classe s’alien per formar un club. Volen lluitar contra les injustícies. Seran
protagonistes d’accions «anti», que els uniran més
cada dia.

1

Tercer trimestre del club de la cistella

Grumets blaus

L’anticlub

Nova incorporació al club de la cistella
Temàtica: Relacions personals i vida quotidiana
Temes transversals: Diversitat
I S B N 978-84-246-3110-9

9

788424 631109

I S B N 978-84-246-3845-0
ISBN
castellà:

9

788424 638450

Un dels membres del club de la cistella ha vist com
creixia la seva família i dos més tenen seriosos
problemes perquè han comès un delicte. L’Enric no
comença l’escola el dia que tocava. La Martina, com
sempre, mediarà en aquests conflictes, que tenen a
veure amb la infidelitat, la lleialtat i el canvi climàtic.
Una nova aventura del club que, des de l’humor, ens
parla de la por vers l’esclerosi múltiple, que enfronta
els adolescents amb un futur que creien inamovible.
Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 224

I S B N 978-84-246-6738-2

9

788424 667382

ISBN
castellà:
I S B N 978-84-246-6739-9
9

788424 667399

Pla Lector Secundària

Grumets blaus

1

ESO

99

Lluís Prats

Àngel Burgas
ESO

Adaptació de la novel·la
original per a lectors amb
necessitats específiques.

Temàtica:
Relacions personals, vida quotidiana
Tema transversal:
Diversitat

Primer cicle / Segon cicle

Pla Lector Secundària
10

(Terrassa 1966). Va estudiar Història de l’Art i Arqueologia a la UAB i a la UdG,
i durant uns quants anys es va dedicar a la investigació i a la docència. Ha treballat
com a mestre de primària i secundària, com a editor de llibres d’art i com a productor
de cinema a Los Angeles (Califòrnia). És autor de nombroses novel·les per a nois i joves
traduïdes a una dotzena d’idiomes i guardonades amb diversos premis aquí i a
l’estranger. És conegut per l’èxit internacional de Hachiko. El gos que esperava (Premi
Folch i Torres, La Galera 2015).

Grumets blaus

Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 176

I S B N 978-84-246-4766-7

9

788424 647667

Hachiko.
M.A.X.

Una cançó per a Susanna

Temàtica:
Ciència-ficció, aventures
Tema transversal:
Família, amistat, solidaritat

Temàtica:
Conflicte social, relacions personals
Tema transversal:
Diversitat

Dos adolescents que viuen a l’Empordà del
2054 es connecten a un joc virtual d’ordinador
per viure aventures en el temps i en l’espai que
trien. Després de crear una base de dades per
fer versemblant la simulació del joc, els dos
amics viatgen a l’Empordà del 2000. Convertits
en investigadors privats, han de resoldre el cas
d’uns avis perduts i desmemoriats que apareixen a les platges de la comarca. Què hi busquen
al M.A.X.? Només entreteniment?

A la Barcelona més actual, els joves components d’un grup musical i els seus amics
s’enfronten a situacions quotidianes i d’altres
no ho són tant: el descobriment del sexe,
l’autisme produït per la tecnologia, el suïcidi
induït... El retrat sense concessions d’una
joventut molt real.

Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 56

Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 208

9

Temàtica:
Relacions personals i vida quotidiana
Temes transversals:
Família, amistat, solidaritat
El professor Ueno recull un cadell per a la
seva filla. Aviat, la relació entre el professor
i l’Hachiko, el gos, esdevé especial. Cada
matí, l’acompanya a l’estació i, cada tarda,
espera el seu retorn a dos quarts de sis.
Cada dia laborable. Cada mes. Cada any.
S’ha forjat una relació basada en l’amistat
i la fidelitat. I res no la pot trencar...
Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 136

El noi del planter
Temàtica:
Esport i treball en equip
Temes transversals:
Família, amistat, solidaritat
En Jan Dosrius juga tranquil·lament a la plaça
de Puigreig. El que no sospita és que en poques
setmanes tindrà el seu somni a l’abast: el cridaran
del millor club del món per fer les proves d’accés
al planter. El Jan té el futbol al cap, i als peus,
quan n’hi ha d’altres que només el tenen a les
cames. I això és el que busca el caçatalents:
un nano que vegi el joc des del camp, mentre
es juga. Que tingui ulls al clatell i sentit comú.
I que en lloc de botes, calçi guants. Però el dia a
dia és dur. I en Jan haurà d’acostumar-se a molts
canvis i que això no l’afecti quan surt al camp.
Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 160

I S B N 978-84-246-5974-5

I S B N 978-84-246-5975-2
ISBN
castellà:

9

9

788424 645861

ISBN
castellà:
I S B N 978-84-246-4587-8

9

9

788424 643577

El gos que esperava

I S B N 978-84-246-4586-1

I S B N 978-84-246-4357-7

788424 645878

1

788424 659745

788424 659752

I S B N 978-84-246-6268-4

9

788424 662684

Primer cicle

L’anticlub

Pla Lector Secundària

Edició Ticket

Ticket / Galera Jove

1

ESO

1111

Josep Vallverdú

Xala, va!
Anna Fité

Temàtica:
Relacions personals i aventures
Temes transversals:
Família, amistat, solidaritat

ESO

El fill de
la pluja d’or

9

788424 681234

Bernat
i els bandolers
Temàtica:
Història i aventures
Temes transversals:
Família, amistat, solidaritat
En aquells temps revolts, en què cada
dia era una aventura, Bernat i el seu
germà han d’abandonar el mas per
cercar algun mitjà de vida.
Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 170
I S B N 978-84-246-0064-8

Pla Lector Secundària

Primer cicle

9

788424 600648

Un cavall
contra Roma
Temàtica:
Aventures i història
Temes transversals:
Drets humans, pacifisme, igualtat
Aldín és un príncep ilerget convertit
en esclau per un centurió romà. Però
no se’n sentirà mai, d’esclau, i lluitarà
sempre per la seva llibertat.
Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 174
I S B N 978-84-246-8103-6

9

788424 681036

I S B N 978-84-246-5692-8

9

788424 656928

Les aventures de Tom Sawyer
Mark Twain

Grumets blaus

(Lleida, 1932). Narrador
d’extensa i reconeguda
producció, ha alternat durant
molts anys la docència amb
la traducció i la redacció
d’obres originals, algunes
de les quals han estat
traduïdes a diversos idiomes.
Ha dedicat una bona part de
la seva obra als lectors joves,
i ha aconseguit difusió i premis
dins i fora del nostre país.

Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 136

Temàtica:
Aventures
Temes transversals:
Família, amistat, solidaritat
Tota la vida dels pobles de la riba del Mississipí
mostrada a través dels jocs, les narracions i les
aventures d’un parell de personatges:
Tom i Huck Finn.
Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 273

I S B N 978-84-246-8143-2

9

788424 681432

La ciutat sense muralles
Oriol Vergés
Temàtica:
Història
Temes transversals:
Drets humans, pacifisme, igualtat
Peripècies i maldecaps de tres pagesos del
Maresme a Barcelona, una ciutat que enderroca les
seves muralles, pateix una epidèmia de còlera i es
transforma en una ciutat industrial.
Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 119

I S B N 978-84-246-8149-4

9

788424 681494

Quin parell!
Jaume Cela

Temàtica:
Relacions personals
Temes transversals:
Família, amistat, solidaritat
Història de dos solitaris impostors carregats
d’humanitat.
Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 112

I S B N 978-84-246-9561-3

9

788424 695613

Primer cicle

Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines:
152
I S B N 978-84-246-8123-4

12

La Cinta i la Jana són dues amigues molt fans de
Xala, va!. Quan el grup fa un càsting per seleccionar
les noves cantants, totes dues s’hi presenten, però
fan un pacte: o entren totes dues o no n’entra cap.

Temàtica:
Aventures i coneixements
Temes transversals:
Drets humans, pacifisme, igualtat
Perseu és el fill de Zeus, de Dànae i de
la pluja d’or. Anirà a matar la Medusa
per alliberar la seva mare de les urpes
de Polidectes.

1

Pla Lector Secundària

Grumets blaus

1

ESO

13
13

Josep Gòrriz

Temàtica:
Relacions personals
Tema transversal:
Diversitat

Temàtica:
Aventures i ciència-ficció
Temes transversals:
Drets humans, pacifisme, igualtat

Dos nens japonesos que han viscut dos anys i mig a
Barcelona tornen al Japó i hauran d’integrar-se, com si
fossin immigrants, en una nova cultura, la seva.

En Roure lamenta l’escassa llum que rep el Món
Subterrani. Però hi ha una cosa que el preocupa
més: la gent no s’emociona, no l’afecta res.

Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 112

I S B N 978-84-246-9584-2

9

788424 695842

Mercè Anguera
Temàtica:
Història
Temes transversals:
Drets humans, pacifisme, igualtat

I S B N 978-84-246-9585-9

9

788424 695859

Temàtica:
Aventures i conflicte social
Temes transversals:
Família, amistat, solidaritat

Primer cicle

Una galera catalana es veurà incorporada a l’exèrcit
dels almogàvers de Roger de Flor. Aniran a Sicília
i després a Constantinoble i intentaran alliberar
les presoneres de Tabriz del poder dels turcs.
I S B N 978-84-246-8159-3

9

788424 681593

L’enigma de l’U-755B
Joan J. Cerdà
Temàtica:
Aventures i història
Temes transversals:
Família, amistat, solidaritat

Quan l’Eddie arriba al Marroc, troba moltíssim a faltar la
seva vida benestant i avorrida de Beverly Hills. Fins que,
de sobte, es troba corrent per carrerons, perseguit per
uns malfactors.

Pla Lector Secundària

788424 664657

Temàtica:
Aventures i història
Temes transversals:
Drets humans, pacifisme, igualtat

Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 176

Rafael Vallbona

14

9

Maria Novell

Camins damunt les dunes

Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 168

I S B N 978-84-246-6465-7

Les presoneres de Tabriz

Un noi reviu la dura joventut del seu avi durant
la guerra civil.
Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 120

1

Gràcies als bons resultats acadèmics, en Roure s’ha
guanyat el dret a dormir a l’habitació de l’heroi; allà
dins l’espera un somni que pot canviar el destí de
milers de persones.
Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 160

La història d’en Robert

ESO

I S B N 978-84-246-4284-6

9

788424 642846

Un submarí de la Segona Guerra Mundial enfonsat
a prop de Mallorca amaga un secret.
Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 144

I S B N 978-84-246-5350-7

9

788424 653507

Gent de mar
Alegria Julià

A compàs dels versos

Temàtica:
Aventures
Temes transversals:
Drets humans, pacifisme, igualtat

Joana Raspall
Temàtica:
Poesia
Temes transversals:
Sensibilitat, sentiments

Una aventura marinera a bord d’un vaixell de vela
al segle xix.
Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 104

Grumets blaus

Ko Tazawa

I S B N 978-84-246-2494-1

9

788424 624941

Una nova collita de versos que despertarà
als nens i les nenes el gust per la poesia.
Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 88

I S B N 978-84-246-9574-3

9

788424 695743

Primer cicle

Grumets blaus

1

Llum al Món Subterrani

Pla Lector Secundària

ESO

En Yu i en Kei tornen al Japó

15

Jordi Sierra i Fabra
ESO

ESO

Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 216

I S B N 978-84-246-5193-0

9

788424 651930

I S B N 978-84-246-5194-7
ISBN
castellà:

Pla Lector Secundària

Primer cicle / Segon cicle

9

16

788424 651947

Radiografia de noia
amb tatuatge
Temàtica:
Intriga i conflicte social
Temes transversals:
Família, amistat, solidaritat
Una nit de passió acaba amb un crim. El principal
sospitós nega els fets, però totes les proves el
condemnen.

L’autor fa fòrums i ofereix una visita
guiada a la seu de la Fundació Jordi
Sierra i Fabra a Barcelona.

I S B N 978-84-246-4143-6

9

Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 176

I S B N 978-84-246-4658-5

9

788424 646585

I S B N 978-84-246-2466-8
ISBN
castellà:

9

788424 624668

Concert en sol major
Temàtica:
Conflicte social
Tema transversal:
Diversitat
La música es converteix en un art capaç
d’emocionar i d’unir les vides d’un vell músic de
carrer i un nen superdotat.
Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 144

I S B N 978-84-246-4688-2

9

788424 646882

I S B N 978-84-246-2564-1
ISBN
castellà:

9

788424 625641

I S B N castellà:
978-84-246-4232-7
ISBN

9

788424 642327

I S B N 978-84-246-4767-4
Edició
Ticket

9

788424 647674

Adormits sobre
els miralls
Temàtica:
Relacions personals i història
Temes transversals:
Família, amistat, solidaritat

En un lloc anomenat guerra

En Dídac té 19 anys quan s’assabenta que
el seu avi, a qui creia mort, viu a Cuba.

Temàtica:
Conflicte social i relacions personals
Temes transversals:
Drets humans, pacifisme, igualtat

Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 192

Un grup d’estudiants visita la casa Viladecans
per veure un Picasso. Durant la visita, el quadre
desapareix misteriosament.

788424 641436

Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 200

Una guerra llunyana, un país desconegut, un jove
periodista que debuta com a corresponsal i un
adolescent disposat a fer-li d’intèrpret a l’infern.

Temàtica:
Aventures i intriga
Temes transversals:
Família, amistat, solidaritat

Grumets blaus

Al principi del segle xx un nen
orfe assisteix a un espectacle
impressionant: un mag ventríloc
fa parlar i moure el seu nino
metàl·lic. Però el nen sospita
que amb la màgia no n’hi ha prou
per explicar aquest extraordinari
fenomen. I així, entrant en
contacte amb el Professor
Palermo, el mag, viurà la millor
aventura que un nen pot
imaginar: ser espectador
privilegiat de la història de tot
un segle. Però també haurà de
pagar un preu molt alt...

(Barcelona, 1947). Fill únic, de
família humil, es va trobar amb
poques possibilitats d’aconseguir
el seu somni de ser escriptor. La
seva vinculació amb la música
rock li va servir per fer-se popular
sense perdre mai de vista el seu
autèntic anhel: escriure les
històries que el seu volcànic cap
inventava. El seu primer llibre el
va editar el 1972. Avui ja ha
publicat més de quatre-centes
obres, ha guanyat gairebé
quaranta premis literaris i ha
figurat en múltiples llistes
d’honor. Els anys 2006 i 2010 va
ser candidat per Espanya al Nobel
juvenil, el premi Hans Christian
Andersen, i el 2007 va rebre el
Premio Nacional de Literatura del
Ministeri de Cultura.

2

Segon cicle

Grumets blaus

Temàtica:
Ciència-ficció i aventures
Temes transversals: Família,
amistat, solidaritat

El cas del quadre
desaparegut

I S B N 978-84-246-4138-2

9

788424 641382

I S B N castellà:
978-84-246-4644-8
ISBN

9

788424 646448

Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 234

I S B N 978-84-246-4689-9

9

788424 646899

Pla Lector Secundària

L’extraordinari
enginy parlant
del Professor
Palermo

1

17
17

Rocío Carmona

Aventura mexicana
del noi Pau Rispa

Grumets blaus

1

Teresa Pàmies

ESO

Temàtica:
Història i relacions personals
Temes transversals:
Família, amistat, solidaritat

(Barcelona 1974). És editora de professió, escriptora
i cantant. Gran lectora de literatura romàntica, amb
aquests inoblidables llibres juvenils, en què recull l’essència
de les millors obres del gènere, traça una aventura
inspiradora i, a la vegada, trepidant, que els lectors
i les lectores mai no oblidaran.

En Pau té tretze anys quan ha de marxar a l’exili durant
la Guerra Civil. A través del seu diari i de les cartes que
envia, comprovarem que la seva no és una aventura en
el sentit tradicional del terme.
Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 160

I S B N 978-84-246-6589-0

9

2

Grumets blaus

ESO

788424 665890

Silenci al cor
Jaume Cela

Temàtica:
Història
Temes transversals:
Drets humans, pacifisme, igualtat
Dos amics adolescents maduren i creixen al ritme
dels esdeveniments de la guerra civil, que colpeja
la majoria de famílies del poble on viuen.
Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 168

I S B N 978-84-246-4137-5

9

788424 641375

I S B N 978-84-246-5394-1
ISBN
castellà:

9

788424 653941

La closca pelada dels cretins

Pla Lector Secundària

Segon cicle

Quan comparteixes el que penses i el que vius, les
coses canvien radicalment. Si arribes a aquest punt, ja
només caldrà tenir clar qui són de veritat els cretins,
i, si tens prou força i valor, podràs escopir-los a la
closca pelada.

18

Format: rústica
Mides: 13,5 x 21 cm
Pàgines: 144

I S B N 978-84-246-4746-9

9

788424 647469

Ullals
Salvador Macip / Sebastià Roig
Temàtica:
Intriga i conflicte social
Temes transversals:
Drets humans, pacifisme, igualtat
La supervivència al reformatori és difícil. Però en
Vicent, un adolescent acostumat a fer el que vol,
veurà que tot això no és, ni de bon tros, el pitjor que
li pot passar. Aviat sabrà d’unes misterioses criatures
que assetgen les instal·lacions.
Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 256

El cor de
la Hannah

La gramàtica
de l’amor

Temàtica:
Relacions personals i vida quotidiana
Temes transversals:
Família, amistat, solidaritat

Temàtica:
Relacions personals i vida quotidiana
Temes transversals:
Família, amistat, solidaritat

Després del divorci dels seus pares, la Irene
és enviada a un internat del sud d’Anglaterra
a la vora d’un penya-segat. I allà descobreix
els grans autors de la literatura romàntica i
l’amor.

La Hannah és una jove amish de Pennsilvània.
El mateix dia que fa setze anys, es produeix
un esdeveniment únic en la història del poble:
per primera vegada en dècades, es permet
l’entrada d’un foraster. De seguida inicien una
relació que trencarà tota mena de barreres.

Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 288
I S B N 978-84-246-5675-1

9
I S B N 978-84-246-4280-8

9

788424 642808

I S B N 978-84-246-4283-9
ISBN
castellà:

9

788424 642839

788424 656751

I S B N 978-84-246-5676-8
ISBN
castellà:

9

788424 656768

Format: rústica

Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 456
I S B N 978-84-246-4793-3

9

788424 647933

I S B N 978-84-246-4794-0
ISBN
castellà:

9

788424 647940

Pla Lector Secundària

Temàtica:
Relacions personals i vida quotidiana
Temes transversals:
Drets humans, pacifisme, igualtat

Segon cicle

Jaume Copons

19
19

L’home que es va
aturar davant de casa

Jacqueline Kelly
Temàtica:
Coneixements i relacions personals
Temes transversals:
Família, amistat, solidaritat

Leo Mills és massa jove i mandrós i el seu avi és massa
vell i rondinaire per tirar endavant un ranxo solitari.

Grumets blaus

Tot canvia amb l’arribada de Sam Hoppins: dur,
valent i just. Precisament, l’home que es va aturar
davant de casa.
Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 192

I S B N 978-84-246-4150-4

9

788424 641504

Blau turquesa
Temàtica: Relacions personals
Tema transversal: Malaltia

I S B N 978-84-246-4151-1

9

788424 641511

788424 643591

I S B N 978-84-246-4279-2

9

788424 642792

L’illa del Tresor

Temàtica: Ciència-ficció i fantasia
Temes transversals: Família, amistat, solidaritat

Robert Louis Stevenson
Temàtica: Aventures i intriga
Tema transversal: Diversitat

Una epidèmia terrible ha deixat en coma una gran
quantitat d’adolescents. En aquest panorama
desolador, tres joves amb un destí comú intentaran
comprendre qui són abans que l’amor els arrossegui
i el temps s’esgoti...

Segon cicle

9

En Jamie té deu anys, una germana gran rebel, un
pare que beu massa, una mare que va marxar de
casa i el record d’una altra germana que va morir.
En una família que es trenca, en Jamie intentarà salvar-los i salvar-se.
Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 240

Javier Ruescas

Pla Lector Secundària

I S B N 978-84-246-4359-1

Temàtica: Relacions personals
Temes transversals: Família, amistat, solidaritat

Tempus fugit

20

Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 272

Annabel Pitcher

L’Albert acaba de descobrir que té la sida. La seva vida
ha canviat de manera radical. El que ell no sap és que
encara canviarà més... tot just quan conegui l’Ina, una
noia capaç de portar l’amor al límit de la vida.

Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 240

A la Calpurnia li agrada observar la natura. És una
manera d’allunyar-se del brogit de casa seva i del futur
que li té dissenyat la seva mare: classes de piano, cuina
i costura.

La meva germana viu
sobre la llar de foc

Marina Martori

Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 120

2

La novel·la d’aventures per excel·lència. Un clàssic
entre els clàssics.
I S B N 978-84-246-4354-6

9

Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 278

I S B N 978-84-246-4745-2

9

788424 647452

788424 643546

He jugat amb els llops
Gabriel Janer Manila

Viatge al centre
de la Terra

Temàtica:
Conflicte social
Tema transversal:
Educació ambiental

Jules Verne
Temàtica: Aventures i ciència-ficció
Temes transversals: Família, amistat, solidaritat

Una història d’un nen salvatge que durant més de deu
anys sobreviu tot sol a les muntanyes, a la terra dels
llops.
Al novembre del 2010 es va estrenar la pel·lícula
Entrelobos, de Gerardo Olivares, basada en la mateixa
història.
Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 168

Grumets blaus

Temàtica: Aventures
Temes transversals: Drets humans, pacifisme, igualtat

ESO

Segon cicle

1

Joaquim Carbó

I S B N 978-84-246-4391-1

9

788424 643911

I S B N 978-84-246-4930-2
ISBN
castellà:

9

788424 649302

La descoberta d’uns misteriosos jeroglífics portaran
un professor i el seu nebot a emprendre un viatge
al·lucinant.
Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 304

I S B N 978-84-246-4421-5

9

788424 644215

Pla Lector Secundària

ESO

L’evolució de la
Calpurnia Tate

21
21

Diccionaris

Dues ratlles vol dir positiu
Joan Botta i Orfila

1

Temàtica: Història i relacions personals
Temes transversals: Família, amistat, solidaritat
En Jordi va començar a existir quan dues ratlles van
trastocar per sempre les vides dels seus pares. La seva
vida sembla no tenir sentit... i potser no en té.
Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 152

Grumets blaus

ESO

I S B N 978-84-246-4171-9

9

788424 641719

Dins d’aquest catàleg,
destaquen els diccionaris per a l’escola
i l’institut, que donen
resposta a totes les
necessitats de l’estudiant i del professor,
des de la primària
fins al batxillerat.

El mediador
Xavier Gual
Temàtica: Conflicte social i relacions personals
Tema transversal: Diversitat
Una periodista i la nòvia del líder d’un grup
de revoltats s’ajuden per acostar-se al conflicte.
La solució passa per un mediador escolar que
vol oblidar, però que viu enfonsat en el passat.
Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 216

Els Diccionaris de
l’Enciclopèdia, amb
un catàleg de gairebé
cent títols, són un
punt de referència
de la llengua catalana
i de l’edició de
diccionaris.

I S B N 978-84-246-4585-4

9

788424 645854

2

Diccionaris

ESO

Diccionari manual
de la llengua
catalana

Diccionari
de sinònims
Franquesa

El diccionari més complet
per a secundària i batxillerat. 55.000
entrades, 13.500 locucions i frases
fetes, 117.000 definicions. Llenguatge
comú i terminologia científica i
tècnica.

75.000 sinònims. També inclou
antònims i mots afins. El més complet
en català.

Pàgines: 1.888

9

El nen que volia matar

I S B N 978-84-412-1864-2

Lolita Bosch

9

Pàgines: 1.272

I S B N 978-84-412-0002-9

788441 200029

788441 218642

Temàtica: Conflicte social i relacions personals
Tema transversal: Malaltia

22

Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 120

I S B N 978-84-246-5079-7

9

788424 650797

I S B N 978-84-246-5080-3
ISBN
castellà:

9

788424 650803

La vall dels Troms
Carles Batlle
Temàtica: Aventures i ciència-ficció
Temes transversals: Família, amistat, solidaritat

Diccionari bàsic
llatí-català

En Pol fuig de la policia i s’amaga en una cova
de l’Alta Garrotxa. Allí traspassarà a un altre lloc,
diferent, salvatge... i curiosament proper.

El format i el nombre d’entrades
ideal per a començar a estudiar llatí.
30.000 entrades.

Format: rústica
Mides: 13 x 21 cm
Pàgines: 320

I S B N 978-84-246-5162-6

9

788424 651626

Amb una gramàtica llatina
molt pràctica.
Pàgines: 720

I S B N 978-84-412-2585-5

9

788441 225855

Diccionari bàsic
de la llengua
catalana
Definicions escrites en un llenguatge
senzill i planer acompanyades
d’explicacions amb referències
conegudes i exemples d’ús.
20.000 entrades. 2.200 locucions
i frases fetes.
Pàgines: 920

I S B N 978-84-412-3284-6

9

788441 232846

Pla Lector Secundària

Pla Lector Secundària

Segon cicle

El relat d’en Max és un relat dur i sincer, amb
l’honestedat de qui se sap diferent. És un exercici
madur i arriscat que atrapa el lector i l’acompanya
en una vivència especial: el situa dins la pell d’un noi
amb un trastorn psiquiàtric, el fa mirar a través dels
seus ulls i el fa viure a través dels seus sentiments.
I no tanca mai la porta de l’esperança.

23
23

Estructura dels llibres
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JOAN ESTRUCH TOBELLA

INTRoDUccIÓ

Estructura narrativa

La Clau Mestra
La Clau Mestra és una col·lecció al servei de
l’ensenyament que ofereix edicions d’obres literàries
i propostes didàctiques de les principals obres
de la literatura catalana i universal. Els llibres són
elaborats per un equip de professors reconeguts
que, al coneixement de l’especialista, hi sumen
l’experiència docent. Contenen, a més del text en si,
un estudi introductori i una proposta didàctica.
La Clau Mestra és un suport imprescindible per
treballar les lectures de batxillerat a les aules.
També inclou edicions específiques d’algunes
obres. Els títols s’agrupen per sèries segons
el seu contingut: lectures i manuals.

Primera part. Serrallonga, un personatge estrafolari
I

Presentació física i psicològica de Daniel Serrallonga

II

Presentació de la família Serrallonga, marcada per tares psíquiques

III

Presentació de les germanes Serrallonga

Bibliografia
Versions completes de l’obra

IV

Aventures polítiques d’en Serrallonga a Madrid

V

Discussió sobre si les rareses d’en Serrallonga són símptomes de
bogeria hereditària

Martorell, Joanot; Galba, Martí Joan de: Tirant lo Blanc i altres
escrits de Joanot Martorell. Edició a cura de Martí de Riquer. Barcelona: Editorial Ariel, 1979.
Martorell, Joanot; Galba, Martí Joan de: Tirant lo Blanc. Edició
a cura d’Albert Hauf i Vicent J. Escartí. València: Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, 1990.

VI

Casament esbojarrat d’en Serrallonga

Antologies

Segona part. Serrallonga, un boig?

Tercera part. Serrallonga, boig incurable, mor dramàticament
VII

Plet d’en Serrallonga contra les seves germanes

VIII

Degeneració mental d’en Serrallonga

IX

Dramàtiques circumstàncies de la mort d’en Serrallonga

Martorell, Joanot: Tirant lo Blanc. Adaptació a cura d’Isabel
Grifoll. Barcelona: Biblioteca Hermes, 1998.
Martorell, Joanot: Tirant lo Blanc. Edició a cura de Jordi Gálvez.
Barcelona: Edicions 62, 1999.
Martorell, Joanot: Tirant lo Blanc. Adaptació a cura de Romi Porredon i Roger Cònsul. Barcelona: Edicions Proa, 2006.
Estudis

El temps narratiu i el temps històric
L’obra no té un temps narratiu lineal, continu, sinó que fa una
selecció de moments, d’episodis que abracen disset anys, del 1868
fins al 1884, és a dir, des que el narrador coneix en Serrallonga fins
que aquest mor. Però enmig hi ha nombrosos buits, el·lipsis temporals que duren diversos anys, fins a sis. El narrador va assenya-

Chiner, Jaume: El viure novel·lesc. Biografia de Joanot Martorell.
Alcoi: Editorial Marfil, 1993.
Espadaler, Anton M: «L’heroi i l’amor», dins Seminari El Gust per
la Lectura. Curs 1989-1990. Barcelona: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 1990.
Flori, Jean: Caballeros y caballería en la Edad Media. Barcelona:
Editorial Paidós, 2001.
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14

Introducció
Consisteix en un breu estudi amb les
característiques principals de l’obra
i el context històric i cultural, així com
les dades biogràfiques més rellevants
de l’autor, a càrrec, normalment,
d’estudiosos de la literatura molt
vinculats al món de l’ensenyament.

4.

Bibliografia bàsica
i recursos d’internet

Textos de l’obra
amb notes aclaridores
degudament adaptats
al català modern.

5.
gemma coca

Capítols CXIX-CXX-CXXI
1. El capítol CXIX es pot dividir en quatre parts. Explica breument la primera part i relaciona-la amb el capítol anterior. Què
aconsella Diafebus a Tirant? El nostre heroi segueix els seus consells?
2. Què passa en la segona part del capítol? Busca què feien els
reis d’armes, els heralds i els porsavants. Amb quina finalitat s’expliquen les gestes de Tirant a Anglaterra i Rodes?
3. La tercera part s’inicia amb un proverbi. Identifica’l. En quin
món ens introdueix i quin paper hi té Diafebus.
4. Aquesta tercera part coincideix amb un canvi d’escenari.
Com és descrit?
5. Busca informació breu sobre Galeàs (o Galahad), Perceval i
Bors. Qui eren, quina empresa els uneix i quina relació tenen amb
el «siti perillós»? Per què s’al·ludeix a la matèria de Bretanya?
6. Diafebus compleix la paraula que ha donat a Tirant. Què diu
a Carmesina? Un cop les donzelles es queden soles, apareixen dos
personatges femenins que esdevindran clau en el desenvolupament de la novel·la. Digues qui són i fes-ne una descripció breu,
particularment del seu caràcter. Segons els indicis, en quin dels
dos té més confiança Carmesina?
7. Quin mot marca l’inici de la quarta part?
8. En aquesta part s’estableix un diàleg entre Tirant i Carmesina, però també entre els seus vestits. Reconstrueix-los.
9. Caracteritza el capteniment de Diafebus com a mitjancer en
els amors entre Tirant i Carmesina a partir de les seves paraules i
dels seus actes.
10. Al final del capítol es troba el tòpic literari de la descriptio
puellae. Busca en què consisteix i analitza si Martorell segueix la
fórmula descriptiva.
11. De què es lamenta Tirant quan arriba a la posada? Amb
quina frase ho expressa? Per què creus que Diafebus aconsella a
Tirant que sigui discret i que ningú no s’adoni que està enamorat
de Carmesina?
12. Al final del capítol CXXI, què aconsella Tirant a l’emperador?

Comentari de text
Escena VI de l’acte III

1. Estructura de l’escena
L’escena presenta tres grans parts. La primera part comença amb
l’entrada de Carles, que els espectadors no hem vist des del final
de l’acte II, quan la seva filla ha protegit la vida de Saïd amenaçant de treure’s la seva amb un punyal. No sabem res del seu
estat d’ànim. Entra abatut i reclama la seva filla. Blanca té l’esperança de convèncer-lo i es produeix un inici de reconciliació. Però
Carles ho interpreta erròniament com una rendició de Blanca.
Quan ell insisteix que els enemics de la cristiandat han de morir,
Blanca reacciona i torna a la seva actitud resistent.
La segona part ens mostra la impossibilitat de comunicació
entre Blanca i Carles, i situa Ferran en un incòmode paper d’intermediari. Blanca vol defensar la vida de Saïd per amor –cosa que
Ferran ja ha comprès– i demana el perdó per al pirata, mentre
que Carles no pot suportar aquests sentiments de la seva filla ni
pensa acceptar que un pirata sarraí salvi la vida –cosa que Ferran
també sap.
La tercera part s’inicia quan, superat per la situació, Carles maleeix la seva filla i ordena a Ferran que l’aparti a les males. Blanca
torna a la seva actitud de defensar la porta de Saïd amb el punyal
a la mà i demana comprensió a Ferran. Ferran no obeeix Carles i
llavors aquest darrer crida els reforços dels seus homes d’armes.

204

Activitats
001M-2371.indd 204

219

17/05/12 11:34

Activitats de comprensió, d’interpretació,
d’ampliació i de reflexió per assimilar
els aspectes més complexos de l’obra.
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Serveix d’orientació per a les proves
de selectivitat.
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