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PER QUÈ CONVÉ 
LLEGIR AQUEST LLIBRE? 

RESUM 
DE L’ARGUMENT

PER A QUI ÉS 
AQUEST LLIBRE

PROPOSTA D’ACTIVITATS

TALLER D’ESCRIPTURA

El llibre acaba donant una 
informació un poc pertor-
badora sobre Lluc. Escriu 
un relat breu sobre com se-
ria la vida de Lluc després 
de tota aquesta aventura i 
les di� cultats que hi po-
dria tindre.

INDIVIDUAL

Després de llegir la novel·la, demanarem als alumnes que ex-
pliquen quin paper té Mateu en el desenllaç de la història i 
si creuen que el � nal hauria sigut el mateix sense la seua par-
ticipació. 

PARELLES

En el llibre apareixen molts malnoms associats als perso-
natges. Proposarem als alumnes que intenten recordar-los 
tots i que facen una llista en què aparega el nom verdader 
de cada personatge i el malnom que té. Poden reflexionar 
sobre si fa justícia a les característiques de cada personatge.

GRUP

Les cases del món de Penombres tenen una particularitat 
que sobta Mateu. Preguntarem als alumnes quina és i des-
prés s’organitzaran per grups de quatre i intentaran expli-
car com creuen que seran al món de Penombres els ele-
ments següents:
• L’hospital
• El parc de bombers
• Les pistes esportives
• El taller de cotxes
• El supermercat

Cada grup en triarà un, prepararà l’explicació i l’exposarà 
a tota la classe.

GRUP

A més de desplaçar-se per l’espai, els personatges del llibre també 
viatgen pel temps, com passa amb el creuer de xiquets. Dividi-
rem la classe en grups i cada grup haurà de pensar a quina èpo-
ca li agradaria viatjar si poguera i argumentar per què. També 
haurà d’explicar quin mecanisme o quin instrument utilitza-
ria per a fer aquest viatge.

Perquè és una història que 
demostra que � ns i tot els 
objectius més complicats 
es poden assolir treballant 
junts, en equip, amb va-
lentia i amb ganes de 
construir un món millor, 
encara que siga en la pe-
nombra… 

Per a lectors avançats, 
amants de les aventures 
emocionants, de l’acció 
trepidant, dels personat-
ges estrafolaris i del tre-
ball en equip. Per a tot 
aquell que vulga endinsar-
se en un món misteriós i 
ple d’acció.

El món de Penombres està 
dominat pel malvat Avi i 
només un grup de valents, 
organitzats en la Resistèn-
cia, s’atreveixen a enfron-
tar-s’hi. Però què hi té a 
veure Mateu, un xiquet 
com qualsevol altre del 
món dels vius? I la seua 
amiga Daniela? Com en-
traran en contacte amb 
aquest món fantasmagòric 
per a viure una aventura 
fascinant?

El món de Penombres Roberto Aliaga Treball en equip 
i col·laboració  

Socials i cíviques. 
Sentit d’iniciativa 
i esperit emprenedor
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Junts 
els derrotarem!   


