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El projecte compta amb una proposta de treball que recull, en primer lloc, les informacions, les

orientacions didàctiques i els recursos necessaris perquè el professorat pugui treballar

adequadament la lectura de l’obra a l’aula; i, en segon lloc, s’adjunten les activitats de treball

individual per als alumnes que han estat organitzades d’acord a tres moments del procés lector:

activitats d’anticipació lectora, activitats de comprensió lectora i, finalment, activitats de síntesi

lectora. Les versions adaptades també tenen una proposta d'activitats específica.

La proposta de treball, recollida en aquest quadern, es troba a www.cruilla.cat.
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El projecte LECTURA A L’AULA neix amb la intenció d’ajudar al professorat en el treball de formar els nois

i les noies en la seva dimensió literària, a la qual es dóna un especial èmfasi en els nous currículums. La

lectura, més enllà de ser una eina indispensable en el procés d’aprenentatge, esdevé una peça vital per a

la formació integral de la persona.

Els títols que us fem arribar són el resultat d’un procés de selecció que en garanteix tant la qualitat literària

com l’adequació pedagògica a les característiques de l’alumnat a qui s’adreça. Un equip de docents en

actiu n’ha valorat els aspectes de competència lingüística (lèxic, estructura, comprensió, etc.) així com

d’altres que incideixen en els àmbits de desenvolupament personal i social dels alumnes. Els títols escollits

s’han agrupat en tres nivells de dificultat lectora amb la intenció de donar resposta a la diversitat existent

en les aules. Per aquest mateix motiu, en cada un dels nivells s’ha seleccionat una de les obres per fer-

ne una versió adaptada que permet una lectura més fàcil encara que respectant la qualitat de l’obra

original.
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L’autor: Jordi Sierra i Fabra 

Va néixer a Barcelona l’any 1947. Actualment, és un del autors més recomanats i llegits a les esco-
les de Catalunya, l’Estat espanyol i Llatinoamèrica. Les seves obres han estat traduïdes a 25 llengües,
la seva producció gira al voltant dels 300 llibres de tots els gèneres i ha venut 7 milions de llibres.
Rodamón incansable (fet que nodreix gran part de la seva literatura), expert en música i inetiqueta-
ble com a escriptor polièdric i multifacètic, ha guanyat molts premis literaris, entre ells, l’Ateneo de
Sevilla, el Joaquim Ruyra, el Ramon Muntaner, l’Abril, dues vegades el Vaixell de Vapor, tres ocasions
el Gran Angular i tres més el CCEI, tant en català com en castellà. Al 2004 impulsa el seu darrer gran
projecte, la Fundació Jordi Sierra i Fabra, a Barcelona i a Medellín (Colòmbia), per ajudar els joves
que vulguin ser escriptors. Entre les primeres tasques de la Fundació s’ha impulsat el Premi
Internacional Jordi Sierra i Fabra per a joves.

Algunes de les seves obres més reconegudes són: Males terres, Barcelona, 1995; L'estel del matí,
Barcelona, 1995; Camps de maduixes, Barcelona, 1997; La memòria dels éssers perduts,
Barcelona,1998; Flashback, Barcelona, 1998; Víctor Jara: rebentant els silencis, Barcelona, 1999;
Ràbia, Barcelona, 2000.
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Fitxa tècnica

Lectura recomanada per alumnes de 1r
d’ESO
L’atractiu més important d’questa novel·la és
sens dubte la temàtica esportiva de màxima
actualitat. També hi destaca, però, l’estil directe
i molt expressiu. 

Novel·la realista
Temes que tracta:
• La passió pel futbol
• La pressió social i la responsabilitat
• L’esport com a superació
• L’amor juvenil

Títol: Fora de joc
Autor: Jordi Sierra i Fabra 
Col·lecció: Gran Angular
Sèrie i Número: 139
ISBN: 84-661-1158-1
Pàgines: 189
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ARGUMENT

L’Isidro ha estat un prometedor jugador de bàsquet fins que un desafortunat
accident li destrossa una mà. Mentre es recupera, i per mantenir-se en forma,
decideix jugar a futbol amb l’equip local del seu poble. Sense saber-se’n ave-
nir, en Sidro es converteix en l’estrella de l’equip i màxim golejador de la seva
divisió, i atrau damunt seu una sèrie d’il·lusions i ambicions que ell no busca-
va. Davant el darrer partit que els pot fer pujar de categoria, en Sidro viu sota
una pressió constant i amb una disputa, cos a cos, amb el seu gran dilema: vol
ser, realment, una nova estrella del futbol? O prefereix continuar sent la prome-
sa del bàsquet que era i gaudir de l’esport que li agrada de veritat i que el fa
feliç?

En aquesta cruïlla de camins, en Sidro rep la influència d’una munió de perso-
natges que van desfilant per les pàgines del llibre. En primer lloc, el seu propi
pare sembla haver embogit amb les possibilitats esportives i econòmiques del
seu fill i l’empeny amb força a lluitar en aquell darrer partit. També ho fan en
Mariano Cortina, l’entrenador; en Lucky, el capità, l’alcalde del poble que el vol
anomenar fill predilecte de la vila; un antic professor addicte al futbol, en
Pascual Mena i, fins i tot, un amor impossible, la Marta, cau ara rendida als seus
peus.

Tot i això, altres personatges lluiten perquè en Sidro segueixi el camí dels seus
sentiments i de la seva felicitat: la Mati, la seva mare, i la Claudia, el seu amor,
que li donen suport en tot moment. En Germán, el seu millor amic i l’Emilio
Ortega, el seu tutor, que l’ajuden a triar un camí sense entrebancs. I enmig de
tots la terrible figura del passat, l’Antonio Millán, el seu botxí, que ara apareix
per remoure aquells malsons d’infantesa.
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OBJECTIUS DIDÀCTICS DE LA LECTURA

• Llegir un text literari de manera expressiva, amb la pronúncia i l’entonació adequades.
• Comprendre i resumir un text literari, i distingir-ne l’estructura formal i el contingut.
• Analitzar, comentar i valorar un text literari, així com altres textos significatius de la literatura catalana.
• Valorar la llengua i la literatura com una herència cultural.
• Emprar tècniques de recerca, selecció amb sentit crític, elaboració i presentació de la informació, uti-

litzant tant els mitjans tradicionals com les noves tecnologies de la informació i de la comunicació.
• Defensar la pròpia forma de pensar i actuar.

TEMES 

Guia didàctica

La passió pel futbol
Ens trobem immersos en una
societat que ha convertit el futbol
en un esport de masses, que mou
diners i compra talents; que crea
expectatives i que, en definitiva,
ajuda els seus seguidors a evadir-
se de la monòtona realitat: «El fut-
bol ho és tot. En quin país vius?
Aquí tots som addictes al futbol.»

La pressió social i la respon-
sabilitat
Que en el llibre pateix el protago-
nista, en Sidro; pressió que li ve
de moltes bandes, fins al punt
d’emborratxar-lo algunes vegades,

i d’acovardir-lo altres. Això sí, cre-
ant en ell un dilema moral difícil
de solucionar: «Tu ho has dit:
tothom està pendent de mi, i això
representa una pressió que... Et
penses que és tan fàcil?»; «L’Isidro
va tancar els ulls, impotent, sabent
que tots els seus companys el
miraven a ell com a responsable.»

L’esport com a superació
En el seu estat “natural”; sense res
que el corrompi, l’esport pot acon-
seguir la superació de l’individu:
de les seves pors i mancances.
«Sidro és una d’aquelles persones
que quan surt a una pista o a un

camp de joc, es transforma en un
monstre capaç de donar el màxim
i triomfar.» 

L’amor juvenil
Als seus disset anys, en Sidro des-
cobreix l’amor de veritat i és
correspost; la Claudia representa-
rà per a ell un primer projecte de
futur: «Però amb la Claudia tot era
diferent. N’estava enamorat i era
un ajut inestimable a l’hora de
prendre decisions: «Intentava
només pensar en la Claudia. Era la
seva salvació.»; «Gràcies a l’amor
se sentia com un rei.»
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CONTEXTUALITZACIÓ 

La novel·la ens situa a l’actualitat en un petit poble, San Jorge de Valdemar, on l’equip local de futbol, un equip
modest, es prepara durant una setmana pel partit que pot significar el canvi de categoria per a l’equip i un
èxit esportiu per al jugador revelació, l’Isidro. 

VOCABULARI

El vocabulari que apareix en la novel·la és un vocabulari col·loquial que reflecteix molt bé la paraula que s’u-
tilitza en la vida quotidiana. D’altra banda, apareix un lèxic propi del camp semàntic de l’esport i, en concret,
del futbol: 
Tecnicismes: gol nord, penal, targeta groga, l’ascens, l’àrea, cercle central, línia de fons...
Expressions: temps de descompte, xut a porta, pilota ajustada al pal...
Anglicisme: play off.

SUGGERIMENTS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

• Feu una llista de personatges que siguin positius per a en Sidro, i una altre amb els que siguin negatius.
• Els diminutius i malnoms són habituals no tan sols en el món del futbol, sinó dels esports en general.

Proposeu de fer llistes d’esportistes que siguin coneguts per un diminutiu o malnom.
• Veieu a classe la pel·lícula Días de fútbol de David Serrano (2003) per tenir una altra visió més amable del

fenomen futbol.

Guia
didàctica
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Classe: Data:

Alumnes Mecànica lectora Comprensió Valoració general 
(pronúncia, velocitat directa del text

i entonació)

Avaluar de l’1 al 5

Avaluació competència lectora
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En Germán no s’assembla gens a l’Isidro perquè:
a) l’Isidro juga a bàsquet i en Germán a futbol.
b) l’Isidro és molt més gran que ell.
c) l’Isidro és la seriositat, i en Germán el passotisme.
d) l’Isidro és ros i en Germán morè.
e) a l’Isidro li agrada sempre anar molt ben vestit i en Germán va de qualsevol manera.

En Germán i l’Isidro...
a) s’aguanten mútuament.
b) havien estat amics a la infantesa, però ja no ho són.
c) sempre s’havien buscat les pessigolles.
d) es van barallar per la Marta.
e) s’estimen com a germans.

En Germán és...
a) un rebel.
b) un conformista.
c) un panxacontenta.
d) un noi sense caràcter.
e) pastat a l’Isidro.

En Germán no s’assemblava gens a ell.

Per això es complementaven, el ying i el yang , la racionalització en front de la

bogeria, el control enfront del descontrol, la seriositat enfront del passotisme del

més barrut de tots els barruts del poble.

Però sempre havien anat junts, s’estimaven com uns germans, es valoraven,

entenien les seves pròpies virtuts a través dels defectes de l’altre i els seus pro-

pis defectes a través de les virtuts del company. Els consideraven inseparables.

Es consideraven inseparables.

Tot i que els anys d’infantesa, de sobte, semblava que havien quedat ja molt

lluny.

Anys de jocs, de rialles i de llàgrimes, d’esperances i somnis, de pors i inquie-

tuds que creixien a mesura que ho feien ells. I com més madurava l’Isidro espor-

tista, el jugador de bàsquet ple de talent, més naixia en el seu amic la rebel·lia,

la ràbia, l’impuls de voler marxar molt lluny d’allà.

Com si el poble li pesés. 

(Pàg.28)

Llegeix amb atenció aquest text, extret del llibre Fora de joc de Jordi Sierra i Fabra, i encercla la respos-
ta adequada:

3

2

1

114760.FORA DE JOC.qxp  7/2/07  18:27  Página 7



FO
RA

 D
E 

JO
C

8

RECURSOS
PER AL

PROFESSOR

OBJECTIUS

• Preparar un treball monogràfic sobre un esportista d’elit.
• Saber consultar i recopilar informació per mitjà de les noves tecnologies i la premsa escrita.
• Apropar-se i conèixer el món de l’esport com una pràctica per aconseguir fites proposades, per mitjà de

l‘esforç i la constància. 
• Conèixer altres esports que no es consideren de masses però que aporten uns valors i unes actituds positives.
• Saber seleccionar raonadament i saber expressar els propis gustos i preferències.

MATERIAL

Recerca a Internet.
Revistes especialitzades.
Diaris esportius.

DESENVOLUPAMENT

• Formeu grups entre l’alumnat, no més grans de 3 o 4 persones.
• Discutiu i trieu un esportista, de qualsevol disciplina, sobre el qual us agradaria informar-vos àmpliament.
• Prepareu un reportatge sobre l’esportista triat recorrent a les fonts de consulta, i tenint en compte les seves

dades biogràfiques, fites esportives, etc. 
• Busqueu fotografies que il·lustrin el reportatge i si podeu, algun document gràfic.
• Animeu l’alumnat perquè prepari l’entrevista que els agradaria fer a l’esportista triat.

DURADA

Dues o tres sessions.

Animació lectora
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