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Hoax
Un coet d’un parc d’atraccions porta els protago-

nistes a un altre planeta.

L’Eloi i la Maria volen provar d’anar amb un coet en el parc 

d’atraccions que, sense saber com, els porta a Hoax, un plane-

ta on tot és enganyós. 

Poc s’imaginen que comencen una aventura en la qual coneixe-

ran un ogre galàctic, hauran de tastar sopa d’ortigues amb gust 

de maduixes i defensar-se d’uns esquirols d’última generació.
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Taller d’escriptura

En anglès, la paraula hoax vol 

dir ‘broma, innocentada’ i tam-

bé ‘notícia falsa’. Feu que cada 

alumne s’encarregui de buscar 

una notícia certa que podria 
ser falsa i que n’escrigui una 

de falsa que podria ser certa. 

Després, exposades a classe, 

podeu fer que cadascú voti qui-

na notícia és la falsa i quina la 

certa, a veure qui acon segueix 

enganyar els companys.

Comprensió

La Maria i l’Eloi es troben immersos en una aventura que gai-

rebé no deixa respirar. Proposeu als alumnes que us 

l’expliquin en grup. Comenceu amb La Maria i l’Eloi creuen la 

sala de jocs i.... Cada alumne ha d’afegir una frase a l’anterior. 

A veure si no es deixen res.

Connexió amb el món                               

Al planeta Hoax res no és el que sembla. I si això passés 

també aquí? Per parelles, demaneu als alumnes que facin una 

llista de cinc coses de l’entorn més immediat que serien dife-

rents, i quines conseqüències tindrien, si no fossin el que 

semblen. 

Transmissió de valors                               

Proposeu que, en petit grup, debatin quins tres elements 

s’endurien del forat negre, allí on hi ha un ogre que 

col·lecciona tot el que hi ha a l’univers. 

Després, proposeu-los que els exposin al grup i discuteixin 

quins tres elements són els que els semblen més útils.


