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RESUM 

La novel�la ens explica el cap de setmana viscut per dos germans, en Marc i la 

Meritxell, quan van amb els seus pares a visitar una masia de Morvià. Allà 

viuran algunes aventures i veuran un munt d’animals dels que habiten pels 

voltants de la masia.  

Novel�la realista on es comparen dues maneres de viure, el camp i la ciutat, i 

les coses bones de cadascuna d’elles.  

 

PROPOSTA 

Fem de detectius 

Proposem una activitat per conèixer els elements que hi ha en els llibres. 

 

Primerament es farà un recorregut mental del camí que segueix un llibre des que 

l'autor, la persona que l'ha escrit, imagina la història fins que arriba a nosaltres. 

Mitjançant un diàleg amb els alumnes s'anirà traçant aquest recorregut. El mestre o la 

mestra, amb les seves preguntes, anirà resseguint l'itinerari i els passos a seguir: 

 

- Com sorgeix la idea? 

- Què és una editorial? 

- Quin contracte es signa? 

- Qui fa els dibuixos? 

- Qui enquaderna? 

-   Qui els ven? 

 



Es tracta d’establir un diàleg per tal que vagin sorgint paraules com editorial, 

distribuïdora, il�lustrador, any d'edició, tiratge, drets d'autor, traducció, col�lecció, etc. 

 

En segon lloc es proposarà un joc. Per fer el joc pot anar bé que els alumnes s’agrupin 

en petits grups.  

El joc consistirà en trobar el títol d'una altra obra del mateix autor de «El gos de la 

masia», i per fer-ho ens ajudarem d'unes pistes que caldrà seguir i resoldre fins a 

trobar el títol buscat. Si han llegit el llibre resultarà més fàcil, evidentment. Cal tenir un 

exemplar El gos de la masia a les mans per anar fent les recerques i trobar les 

respostes als interrogants que es van plantejant. 

 

Us proposem un model de pistes: 

 
P IS TA  NÚMERO  1   

El llibre que és a les vostres mans, El gos de la masia, us servirà per trobar el 
títol d’un altre llibre del mateix autor. Si esteu preparats, podem començar. 
Busqueu el NOM DE LA COL�LECCIÓ. Si ja l’heu trobat, compteu les lletres que 
el formen i afegiu-ne una més per saber quantes lletres conformen el títol del 
llibre que busquem. 
Marqueu en un full apart unes ratlletes per anar escrivint el resultats de les 
vostres respostes, com si juguéssiu al joc de l’ofegat. Us anirà bé numerar-les a 
sota. 
 
P IS TA  NÚMERO  2  

Busqueu ara el nom de l’EDITORIAL. La lletra central d’aquest nom la poseu en 
la posició número 5, a sobre de la ratlla corresponent.  
 
P IS TA  NÚMERO  3  

A la PÀGINA 64 els dos germans senten una olor particular. Llegiu amb atenció 
aquesta pàgina i quan trobeu què provoca aquesta olor, ja sabreu les lletres 
que heu de posar en les posicions 3 i 4. 
 
P IS TA  NÚMERO  4  

Busqueu ara el COGNOM DE L’AUTOR del llibre.  
Les dues primeres lletres del cognom coincideixen amb les posicions número 12 
i 13. 
Apa! Quina bona pista! 
 
P IS TA  NÚMERO  5  

Ara busqueu el COGNOM DE LA IL�LUSTRADORA. La primera lletra del cognom 
ocupa la posició número 15. 
Aneu pel bon camí. Busqueu la pista número sis. 

 
P IS TA  NÚMERO  6  

Investigueu i localitzeu ON S’HA EDITAT aquest llibre. Quan ho tingueu, agafeu 



la primera lletra d’aquesta ciutat i col�loqueu-la a la posició número 14.  
Ja veieu que és fàcil. Ara us falta molt poc. 
 
P IS TA  NÚMERO  7  

A la PÀGINA 71, un soroll inesperat fa que els dos germans mirin cap a un dels 
pins més alts que tenen a tocar. Allà veuen un animal que els mira. Quan 
hagueu localitzat de quin animal es tracta, l’apunteu i escriviu: 
Les dues primeres lletres d’aquest animal a les posicions 10 i 11. També a les 
posicions 16 i 17. 
Si ja ho teniu, aneu a la pista següent. 
 
P IS TA  NÚMERO  8  

AL PRIMER CAPÍTOL s’explica que cada dissabte al matí, en Marc i la Meritxell 
acaben alguna cosa. Les dues primeres lletres d’això que acaben cada dissabte  
al matí van a les posicions 7 i 8. 
Ara sí que queda molt poc. Ho teniu? Encara no? Va, doncs, agafeu la pista nou 
que és la bona. Si ho feu bé, molt probablement sabreu el títol del llibre buscat. 

 
P IS TA  NÚMERO  9  

Busqueu el TÍTOL del llibre que teniu a les mans.  
Les dues primeres lletres del títol són idèntiques a les dues primeres del títol 
que busquem. 
A més, la cinquena lletra del títol del llibre que teniu a les mans va a la posició 
número 6. 
Aquesta no us ha costat i ara segur, segur, que ja teniu el títol. Per si de cas 
assegureu-vos i feu la darrera de les pistes, d’acord? 

 
P IS TA  NÚMERO  1 0  

Busqueu el nom del caragol que es va endur la tieta Maria a Veneçuela. El 
podeu trobar a la pàgina 25. 
La darrera lletra del nom del caragol va a la posició número 9. 
Ja teniu totes les lletres. Us serà fàcil separar-les en cinc paraules, no? 
 
Aquests és el títol d’un altre dels llibres que ha escrit Joaquim Carbó. Només cal 
que us atreviu a llegir-lo. Us agradarà, segur. 

 
 
SOLUCIONS A LES PISTES: 
 
Pista núm. 1:   17 lletres (16+1) (El vaixell de vapor) 
 
Pista núm. 2:   la lletra i (la central de la paraula Cruïlla) 
 
Pista núm. 3:  PA (els germans senten olor a PA). 
 
Pista núm. 4:  Les lletres C i A (de Joaquim CARBÓ)  
 
Pista núm. 5:  La lletra R (Fina Rifà) 
 
Pista núm. 6:  La lletra B  (editat a Barcelona) 
 
Pista núm. 7:  Les lletres E i S (veuen un ESQUIROL) 



 
Pista núm. 8:  Les lletres D  i E (els germans acaben els DEURES) 
 
Pista núm. 9:  Les lletres E, L i S (El gos de la masia) 
 
Pista núm. 10:  La lletra L (El cargol POL) 
 
Títol buscat:  
El país de les cabres 
Joaquim Carbó 
El vaixell de vapor, núm. 37 
Barcelona 
 
Un dia, al Marc i la Meritxell els toca una cabreta en una tómbola. Els nens 

estan molt contents però l’entrada de la cabreta al pis on viuen omple de terror 

els seus pares. La situació es complica fins al punt que tots plegats es 

pregunten on és el país de les cabres per dur la seva estimada cabreta Estrella. 

 

EDAT: 

A partir de set anys.  

NOMBRE D’ALUMNES: 

Aquesta activitat es pot realitzar de manera individual però sempre és millor fer 

petits grups i permetre el treball cooperatiu. 

MATERIALS: 

Fitxes amb les deu pistes. 

Llapis, paper. 

Exemplar de “El país de les cabres” 

OBJECTIUS: 

Formació d’usuaris. 

� Conèixer l’itinerari que segueixen els llibres fins que arriben a les nostres mans. 

� Conèixer els elements que hi apareixen als llibres: títol, autor, il�lustrador, 

editorial, col�lecció, número de col�lecció, edició, any i ciutat d'edició, etc. 

 

 


