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Objectius
1

Llegir de manera comprensiva un text narratiu.

2

Practicar l’hàbit de la lectura i fer de la lectura una forma de plaer i d’enriquiment.

3

Utilitzar els elements externs del text del llibre (títol, il·lustracions, cobertes…) per formular preguntes i hipòtesis sobre l’obra.

4

Identificar elements importants de l’obra, com ara l’argument, els personatges, l’espai i el punt de vista.

5

Formular judicis i expressar opinions personals crítiques sobre els continguts i les formes de l’obra llegida.

6

Elaborar textos personals a partir de models presentats en l’obra, canviant-ne algun element, si escau.

7

Adquirir una actitud positiva cap a la literatura com a mitjà d’interpretació de la realitat.

8

Relacionar aspectes de l’obra amb la realitat que representa i valorar-ho com a manifestació cultural.

9

Valorar el paper de la televisió i els mitjans de comunicació en la determinació d’opinió.

10 Interessar-se per temes artístics i culturals.

Continguts
Procediments

Fets, conceptes i sistemes conceptuals

Valors, normes i actituds

1 Lectura expressiva i silenciosa de textos
narratius, amb una atenció especial a la
puntuació i l’entonació.

1 Les cobertes i altres elements no lingüístics
del text com a font d’informació i, per tant,
generadors d’hipòtesis.

1 Interès per mantenir l’atenció i la motivació
durant la lectura.

2 Elaboració de criteris propis en la selecció de
textos per a la lectura.

2 El text escrit com a missatge i font d’informació.

2 Valoració de la lectura com a font de plaer i
manifestació cultural.

3 Els elements de la novel·la: els personatges,
l’espai, l’època i el narrador.

3 Actitud crítica davant de qualsevol informació
o element relacionat amb el text de l’obra.

4 Els mitjans de comunicació.

4 Adquisició de criteris literaris personals i
d’autonomia en l’elecció d’obres per a la
lectura.

3 Habilitats de percepció i exercitació de
tècniques d’eficiència lectora.
4 Anàlisi de l’obra prèvia a la lectura a partir de
la formulació d’hipòtesis, el títol, la il·lustració
de la coberta, la rerecoberta i altres elements del
llibre.

5 L’art pictòric.

5 Gust per oferir judicis crítics sobre les obres
fetes i acceptació de les diferències amb els
judicis d’altri.

5 Relació entre els elements temàtics i els
coneixements previs o elements externs.

6 Crítica constructiva al fenomen televisiu.

6 Anàlisi del llibre posterior a la lectura a través
d’activitats de comprensió i raonament.

7 Sentit crític i rebuig a la informació tendenciosa.
8 Acceptació de les opinions i visions de les
altres persones.

7 Síntesi pròpia de les idees o temes principals.
8 Anàlisi dels valors subjacents en la televisió.
9 Relació entre context cultural, artístic i social.

Valoracions del treball lector i de la lectura
Sobre el treball lector

Sobre la lectura de la novel·la

• Puntua cada afirmació sobre el treball lector encerclant una
lletra segons la valoració personal.

• Puntua cada afirmació encerclant una lletra segons la valoració
personal.

A: molt

B: força

C: una mica

D: gens

1 M’ha agradat fer-lo

A

B

C

D

2 És un exercici entretingut

A

B

C

D

3 M’he sentit protagonista
d’algunes activitats

A

B

C

4 Algunes activitats m’han fet reflexionar sobre aspectes diferents
de la relació amb els adults

A

B

5 Les activitats, en general,
són interessants

A

6 M’ha ajudat a aprofundir
determinats aspectes de la lectura
que, d’altra banda, potser
m’haurien passat per alt

A

7 Fer tot el treball és llarg i feixuc

A

A: molt

B: força

C: una mica

D: gens

1 M’ha agradat perquè l’aventura que viu te l’arribes a creure

A

B

C

D

D

2 Aquest llibre m’ha enganxat
des del començament

A

B

C

D

C

D

3 La llibertat que li donen els
pares és bastant irreal

A

B

C

D

B

C

D

C

D

4 M’ha fet reflexionar sobre
el paper de la televisió

A

B

B

C

D

C

D

5 M’he identificat amb
el protagonista

A

B

6 M’ha fet venir ganes d’informarme sobre històries reals que
hagin passat a la meva localitat

A

B

C

D

7 Se m’ha fet pesat i avorrit
perquè és massa increïble

A

B

C

D

B

C

D

• Indica els tipus d’activitat que t’han agradat més, els que t’han
agradat menys i altres de nous que proposaries per millorar el
quadern.

• Explica les sensacions que t’ha provocat aquesta novel·la i
proposa algun canvi que faries en l’obra si en fossis l’autor o
l’autora.

• Explica quin profit o quina vivència has tret d’aquest quadern
amb relació a la lectura, la literatura, la vida personal…

• Escriu la teva opinió sobre la novel·la en una carta o un correu
electrònic per enviar-la a l’autor a través de les adreces de la
pàgina 28, i inclou-hi una còpia d’aquesta valoració, si ho creus
oportú.

Distribució indicativa
• Presentació del crèdit i dels objectius; lectura de la carta de l’autor o l’autora, i resolució de les activitats per abans d’iniciar
la lectura (4 hores).
• Lectura del llibre i resolució paral·lela de les activitats per fer al llarg de la lectura (25 hores).
• Comprensió global de l’obra; resolució de les activitats per fer després de la lectura; valoració i avaluació del crèdit, i redacció
de la carta a l’autor o l’autora (6 hores).

Activitats de reforç
1 Assenyala per què diem que aquesta novel·la és fantàstica:
a) Els fets que explica han passat realment.
b) L’argument i alguns personatges poden pertànyer a l’imaginari del protagonista.
c) Surten persones reals i d’altres que no tenen esquena.

2 Imagina i escriu el nom del director i dels actors principals que podrien portar aquesta novel·la al cinema.
3 Busca en el diccionari i escriu la definició de les paraules següents referents als homes de les cadires: impassibles,
esblaïmats, petris i gèlids.

4 Associa cadascun d’aquests adjectius a un dels personatges següents:
a) decidit, misteriosa, incrèdul, entranyable, pesada, cordial
b) Montse, Agripina, Sergi, Margarida, Fèlix, Ezequiel

5 Descriu el moment de la història que t’ha agradat més i el que menys.

Activitats d’ampliació
1 Busca informació i escriu alguna llegenda o diferents anècdotes protagonitzades per persones de la localitat o
el barri on vius.

2 Digues quin és el tema d’aquesta novel·la i dos subtemes.
3 Analitza la crítica que es fa de l’ús de la televisió per veure determinats programes demagògics o frívols.
4 A partir del descobriment de la quantitat de quadres que hi ha guardats al museu, en Sergi i la Margarida decideixen
engegar una campanya per atraure el turisme a la localitat i recuperar l’antiga esplendor del centre artístic on ella
viu. Proposa una llista d’activitats que s’hi podrien organitzar amb aquesta finalitat.

5 Imagina que els homes de les cadires van a visitar la Margarida per parlar del seu amo i escriu la conversa que
mantindrien.

Altres suggeriments
1 Preparar una enquesta per passar a un grup de persones sobre els programes televisius que més es miren i obrir
un debat sobre l’èxit que tenen els programes en què les persones del carrer van a explicar les seves desgràcies.

2 Exposar en grup les respostes donades a l’activitat 22 de l’apartat «Al llarg de la lectura» i valorar quina relació
tenen els joves amb la gent gran.

3 Fer un taller de màscares i crear els personatges de ficció triats a l’activitat 28 de l’apartat «Al llarg de la lectura».
4 Inventar una història breu amb els personatges creats al taller de màscares i fer-ne una representació.
5 Triar un pintor conegut i fer un estudi de l’evolució de la seva obra amb relació a la seva vida. Analitzar el motiu
pel qual alguns pintors han tingut molt de renom després de morts.

6 Reflexionar sobre la freqüència de l’hàbit de culpabilitzar el missatger d’una notícia dolenta de les conseqüències
negatives que té.

Quaderns de treball lector
Complexitat de l’obra

El Vaixell de Vapor, sèrie Vermella
Procés contra la Joana
Crispetes per la Norma Schweizer
Lior
La pedra màgica
La noia del temps
El cant de l’esparver
L’aiguamoll dels cocodrils
El cofre del negrer
Els homes de les cadires

Gran Angular
Les joies de la princesa berber
Per què no m’ho deies?
Una setmana més, sisplau!
Estiu a Menorca
El vell que jugava a matar indis
Jordi d’Urtx
Víctor Jara. Rebentant els silencis
La vida és rara
Els silencis de Derrís
Una història de carrer
Amics de mort
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