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1 A continuació et presentem un llibre de ciència-ficció.
Què
+10
volen dir les paraules «ciència-ficció»?
a. Que hi ha una sèrie d’aventures.

A

ny 2052. L’Adam Seymour troba que ja n’hi ha
prou. No pot ser que el prepotent d’en Chris
Moss guanyi sempre el concurs de ciència de
l’institut fent trampes. Però enguany la truita
es girarà perquè ell i els seus amics Meg i Martin pensen sorprendre tothom amb un experiment genial i extraordinari. Algun avantatge ha de tenir ser el
germà petit d’un astronauta destinat a Mart.
La primera novel·la juvenil de l’astrofísic i divulgador científic
Joan Anton Català.

b. És un llibre de comèdia, perquè té situacions gracioses.

Joan Anton Català Projecte Galileu

Abans de llegir

Joan Anton
Català

c. És un llibre que es basa en suposats avenços científics en un futur.

2 Com es diu l’escriptor d’aquest llibre? I la persona que ha fet
les il·lustracions?

Projecte
Galileu

30

CIÈNCIA-FICCIÓ + EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL

3 Abans de començar la novel·la hi ha una dedicatòria. Escriu el nom de la persona que
va suggerir el títol final.

4Quines són les tres persones font d’inspiració de l’autor?

4 Completa aquestes frases amb la informació que trobaràs a la contraportada.
L’any

l’Adam Seymour està cansat que en

de ciències fent
missió a

. El germà de l’Adam és

sempre guanyi el concurs
i està destinat a una

.

5 A partir del text de la contraportada i del dibuix de la portada ja et pots fer una idea de
l’argument d’aquest llibre. Subratlla les opcions que poden tenir relació amb el llibre.
Uns nois preparen un experiment científic.
Uns nois viatgen per l’espai per realitzar un experiment científic.
Uns nois tenen problemes a l’escola.
Uns nois tenen un club de detectius i s’encarreguen de resoldre els problemes de l’escola.
Uns nois recullen animals del carrer i omplen l’escola d’animals.
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Abans de llegir
6 Al final del llibre podem trobar la biografia de l’autor. Completa la taula.
LLOC ON VA NÉIXER
LLOC ON VIU
TITULACIONS QUE TÉ
QUIN HOBBY TENIA DE PETIT?
ON COL·LABORA HABITUALMENT?

7 El títol del llibre ens parla d’un científic molt famós anomenat Galileu. Marca en què va
destacar.
ASTRONOMIA

FILOSOFIA

GENÈTICA

CANT

RELIGIÓ

ENGINYERIA

MATEMÀTIQUES

ATLETISME

FÍSICA

POESIA

8 La contraportada diu:
Però enguany la truita es girarà perquè ell i els seus amics Meg i Martin pensen sorprendre
tothom amb un experiment genial i extraordinari.

4Segur que tens ganes de començar a llegir aquest llibre i saber de quin experiment ens parla.
Però abans et demanem que escriguis tres experiments que t’agradaria fer; poden ser reals
o inventats.
a.

b.

c.
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 7 a la 44

1 En quina època passa aquesta història?
A. En el passat.

B. En el present.

C. En el futur.

4En quin any exactament?
2 Podries dir alguna cosa que tingui l’Adam que nosaltres no tenim?

3 Com havia aconseguit l’Adam el seu telescopi?

4 Per què l’Adam estava molt enfadat? Senyala-ho.
A. Perquè en Chris Moss guanyaria el premi de ciència.
B. Perquè en Bobby li havia mossegat les sabates.
C. Perquè s’havia enfadat amb els seus pares.
D. Perquè en Bobby li havia fet passar vergonya en l’entrega dels premis de ciència.

5 Indica si les afirmacions següents són vertaderes (V) o falses (F):
• L’Adam era un apassionat dels llibres en format de paper.
• L’Adam havia llegit que al segle

xvii

Copèrnic havia descobert els satèl·lits de Júpiter.

• En Chris Moss guanyava sempre perquè els enginyers del seu pare li feien la feina.
• El treball de ciència de l’Adam va ser desqualificat perquè no el va acabar a temps.
• Per l’Adam, la Meg era una noia molt especial amb un somriure molt captivador.
• En Bobby havia après a esternudar imitant algú de la família.
• En Mike Seymour es preparava per a la seva primera missió fora de la Terra.
• El copilot d’en Mike tenia fama de ser un mal educat i un animalot.
• En Mostela no aguantava les bromes sobre les seves mans.
• L’Adam i en Chris Moss es van barallar al metge.
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 7 a la 44

6 Respon aquestes preguntes curtes:
• El metge li diu a en Martin que...
• Com es diuen els tres amics?
• Digues dos adjectius amb els quals l’Adam defineix en Chris Moss.

• Quin experiment va presentar en Chris Moss quan tenia deu anys?

7 L’habitació de l’Adam era un caos, segons la seva mare. Quines coses hi havia a la seva
habitació?

8 Els amics volien desemmascarar en Chris Moss. Com ho volien aconseguir?

9 Omple els espais que falten:
De moment havia aconseguit que el triessin per ser el pilot
[...]. El

d’una missió de transport a

copilot. Ni més ni menys que en Boris Usaiev, conegut amb
el sobrenom de
havia treballat de

Editorial Casals
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. [...] Deien que l’Usaiev
... (pàg. 29)
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 45 a la 65

1 Escriu el nom de cada personatge a partir d’aquestes frases:
CHRIS MOSS – BEN – GALILEU – BOBBY – MEG – ADAM – MARTIN – JEFF
És intel·ligent i ràpidament pot inventar-se un pla.
Li encanten els insectes.
El seu germà és astronauta.
Va viure al segle

xvii.

És un robot mascota.
És un ecologista del bosc de Preston.
És el pare de l’Adam.
Intenta copiar-se l’experiment de l’Adam.

2 Completa la descripció d’en Mike Seymour i després la d’en Boris Usaiev.
VELL – JOVE – ALT – BAIX – PRIM – GRAS – ROSSOS – FOSCOS – VERDA – BLAVA
Era un
nota

i

, de cabells

, amb una gorra de costat i vestit amb la gra-

de l’agència espacial. Calçava unes imponents botes amb tanca electrònica.
GROGA – BLAVA – FEBLE – MUSCULÓS – PETIT – IMMENS
FOSCOS – ROSSOS – CURTS – LLARGS

La granota
cap

li anava massa justa i marcava un cos
, de cabells

molt

. Duia el cap descobert, un

, i una gran barba.

3 Ordena les oracions següents i obtindràs un resum del que has llegit fins ara.
Els tres amics van trobar un home que es deia Ben i els va explicar que cuidava animals.
Els tres amics proposen als seus pares anar a passar uns dies de campaments.
Els tres amics preparen un experiment per poder guanyar el trampós d’en Chris.
L’Adam,
la Meg i en Martin estan enfadats amb en Chris Moss perquè sempre guanya el

concurs de ciència fent trampes.
Els
 tres amics diuen als seus pares que es volen apuntar a una excursió el mateix dia de
l’enlairament de la nau d’en Mike.
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 45 a la 65

4 Relaciona el fet amb el personatge.
		 Chris Moss 		
 Era capaç de riure en qualsevol circumstància.
		

Mike 		
 Era un amant de la ciència i estava orgullós del seu germà.

		Boris Usaiev 		
 Odiava els campaments d’estiu.
		

Adam 		
 Havia treballat de veterinari.

		

Martin 		
 Era de família rica.

		

Meg 		
 El seu somni era ser astronauta.

5 En Boris Usaiev és un personatge especial. Marca les afirmacions que són correctes.
A. No es dutxava freqüentment.
B. Sempre anava ben afaitat i perfumat.
C. Solia beure molt alcohol.
D. Li agradava operar vaques que tinguessin dificultats a l’hora de parir.
E. Havia estudiat medicina i havia treballat uns anys en un hospital.
F. Tenia uns peus gegants i no suportava que ningú li digués res sobre aquest tema.
6 Escriu, al costat de cada definició, la paraula que correspon.
MURGA – BRAMAR – ATERRIT – BOCABADAT – PIGUES – HAMACA
• Cosa que resulta pesada o amoïnosa de fer.
• Cridar fort.
• Sentir terror.
• Admirat, sorprès, meravellat.
• Petites taques a la pell.
• Xarxa que, suspesa horitzontalment pels seus dos extrems en dos arbres, estaques, etc.,
serveix com a llit, gronxador...

7 Explica quin era el somni d’en Ben, l’ancià que van trobar al bosc del campament.
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 45 a la 65

8 En Martin va caure del seu fotopatinet per culpa d’un cordill. Què van fer els seus amics
davant d’aquesta situació?

4Per què la Meg va riure un cop en Martin va parlar?
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 66 a la 123

1 Com va saber en Chris Moss l’experiment que planejaven l’Adam i els seus amics?
Explica-ho.

2 Què porta l’Usaiev en una butxaca pels seus viatges? Per què creus que no ho hauria de
portar?

3 Tria la resposta correcta per totes aquestes preguntes.

4Per què en John Smith no volia que passés res durant la missió?
a. Perquè el més important per a ell eren els seus astronautes.
b. Perquè no volia embrutar el seu immaculat full de serveis.
c. Perquè en diverses missions havia tingut molts problemes i l’acabarien fent fora.

4Per què en Mostela havia aconseguit arribar a ser astronauta?
a. Perquè havia estudiat per ser-ho.
b. Perquè havia salvat un poltre de la filla d’un polític.
c. Perquè era fill d’una persona molt influent.

4Què s’havia d’endur l’Adam a Mart?
a. Un vestit d’astronauta.
b. Una brúixola i una ploma.
c. Una ploma i un martell.

4Per què les brúixoles no serveixen a Mart?
a. Perquè no hi ha ni pol Nord ni pol Sud.
b. Perquè no hi ha gravetat.
c. Perquè el seu nucli metàl·lic es va refredar fa molt de temps i ja no es mou.
Editorial Casals
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 66 a la 123

4 A la pàgina 85 hi ha una descripció de la nau:
La nau era un gran cilindre allargat, amb finestretes als costats. La part del davant s’acabava en punxa i uns grans vidres ovalats deixaven veure una part de l’interior de la cabina
de pilotatge. A banda i banda de la nau hi havia dues petites ales, molt fines. I a la part
del darrere se situaven els dos immensos tubs d’escapament dels motors.

4A partir d’aquesta descripció, fes un dibuix de la nau espacial.

5 Per què els nois eliminen pes de la bodega de la nau?

6 A la pàgina 88 hi diu: «els braços de l’Adam van estirar en Martin, que va caure d’esquena sobre la rampa...». Per quin motiu va fer això l’Adam?
1. Per evitar que els robots els descobrissin.
2. Per fer enrabiar al seu amic.
3. Perquè estava molt nerviós i no es podia controlar.
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 66 a la 123

7 Sempre que parla en Boris Usaiev apareixen paraules en cursiva i amb més erres del que
és normal. Per quin motiu creus que fa això l’autor?

4A continuació inventa un petit diàleg entre en Boris i en Mike. Quan parli en Boris escriu les
paraules que tinguin erres de la mateixa manera com ho faria l’autor.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 66 a la 123

8 Escriu un antònim de les paraules marcades en negreta al text següent.
En John Smith contemplava el petit robot amb forma de gosset. En Bobby s’estava
damunt d’una taula, totalment quiet, inexpressiu. L’Smith caminava molt a poc a poc, al
voltant de la taula, sense deixar de mirar en Bobby amb posat tranquil i un mig somriure
dibuixat a la cara.
A la sala hi havia uns quants homes de blanc en posició de ferms. Un d’aquests semblava
especialment nerviós... Continuava caminant lentament, donant voltes a la taula...
Ara sí que l’Smith es mostrava molt enfadat.
1.
2.
3.
4.
5.

9 Relaciona cada frase feta amb el seu significat.
Ja havien begut oli (pàg. 90).

Poc coneixement.

Un sac de músculs (pàg. 90).

L’ambient estava molt tibant.

Cervell de mosquit (pàg. 90).

Estar molt fort.

La tensió es podia tallar amb tisores (pàg. 105).

Estar ben llest, ja no tenia remei.

10 A la pàgina 105 en Jeff opina que la família Moss era força insuportable. Quina creus
que és la situació que li fa pensar això?

11 Per què li fa llàstima la família Moss al pare de l’Adam?
A. Perquè eren persones amables.
B. Perquè no tenien amics.
C. Perquè ningú estimava el seu fill.

12

Editorial Casals
bambulector.cat

Mentre llegim
Llegim de la pàgina 66 a la 123

12 Relaciona els successos següents.
A. Va saltar l’alarma de l’hangar.
B. La mare de l’Adam estava molt nerviosa.
C. En Bobby va anar a menjar-se les sabates de l’Usaiev.
D. L’Smith estava enfadat perquè...
1. No era la primera vegada que un gos es passejava per la base de l’agència espacial.
2. Li va donar un cop de peu ben fort i es va trencar.
3. Va veure en Bobby trencat per la meitat.
4. En Bobby va sortir corrents per salvar el seu amo.
Solucions: A –

,B–

,C–

,D–

.

13 A la pàgina 120 s’explica per quin motiu quan mirem les estrelles veiem un efecte de
parpelleig. Descriu-lo breument.

14 De quin color seria el cel sense atmosfera?
a. Vermell.
b. Blau.
c. Negre.

4Explica per quin motiu creus que és del color que has marcat. Si no ho saps, en Mike ho
explica a la pàgina 114. Fes-ne un resum.
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 66 a la 123

15 Observa aquesta llista d’astrònoms. Busca informació per relacionar les dates de naixement amb el personatge que li correspon.

14

ALBERT EINSTEIN





1473

GALILEU GALILEI





1879

ISAAC NEWTON





1571

NICOLAU COPÈRNIC





1564

JOHANNES KEPLER





1643
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 124 a la 183

1 Tria la resposta correcta al costat de cada frase.

4El color vermell del planeta Mart era causat...
a. per la gravetat que té.
b. pels minerals de ferro de la superfície.
c. per la distància al Sol.

4El gel dels pols de Mart era una barreja de...
a. gel d’aigua i sofre.
b. gel d’aigua.
c. gel d’aigua i de gel de diòxid de carboni.

4El dolor de l’abdomen d’en Mike era causat per...
a. una apendicitis greu.
b. una gastroenteritis.
c. la ingravidesa de l’espai.

4La gravetat a Mart era...
a. una meitat de la del nostre planeta.
b. una tercera part de la del nostre planeta.
c. una sisena part de la del nostre planeta.

4La intensitat de la gravetat d’un planeta depèn...
a. de la seva massa.
b. de la seva forma.
c. de la seva atmosfera.

4En Mostela va operar en Mike perquè era...
a. infermer.
b. metge.
c. veterinari.

Editorial Casals
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 124 a la 183

2 Subratlla les frases que ajuden a que la mare de l’Adam sàpiga on és el seu fill.
L’Adam era un apassionat de la ciència i adorava el seu germà.
L’Adam i els seus amics volien anar al metge.
L’Adam li demana a la seva mare anar a la base per acomiadar-se d’en Mike.
La idea d’anar tots els amics al campament.
La mare escolta una conversa dels tres amics explicant l’experiment que volen fer a Mart.
Decidir anar a fer una excursió i no veure l’enlairament d’en Mike.

3 Explica en què consistia l’experiment que volien fer l’Adam i els seus amics.

4 Quina expedició d’astrònoms havia dut a terme l’experiment de l’Adam a la Lluna?

5 Qui havia plantejat aquest experiment molts anys abans?

4Quin dels nois va sortir de la nau a Mart? Per què?


4Creus que si l’Adam hagués fet l’experiment a Mart li hauria sortit bé? Per què?


6 Marca les qualitats que tenen l’Adam, la Meg i en Martin.
EGOISTES
DIVERTITS

16

MALEDUCATS

RESPECTUOSOS

EMPÀTICS

AGRESSIUS

GENEROSOS

ENGINYOSOS

VALENTS
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 124 a la 183

7 Resol els mots encreuats següents amb paraules que han sortit al llibre.
1
3
2
5
4
6
9
8
7

10

Horitzontal
4. Porta exterior d’una nau.
7. Persona que es dedica a curar les malalties dels animals.
10. Satèl·lit natural de la Terra.
Vertical
1. Forat provocat per un meteorit.
2. Lloc on s’estableix un grup de persones.
3. Cosir una ferida.
5. Conjunt de gasos que pot envoltar un planeta.
6. Força d’atracció que fa un planeta.
8. Nom de l’astrònom fundador de la física.
9. Mineral molt resistent als cops, als àcids i gran conductor elèctric.
8 Per on viatja el so?

9 Què es pot escoltar a l’espai?

Editorial Casals
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 184 a la 253

1 Tria la resposta correcta per aquestes preguntes:

4Per què l’Adam corria per la Lluna?
a. Fugia d’en Mostela.
b. Estava fent un experiment.
c. Jugava amb els seus amics.

4Qui era en John Smith?
a. Un astronauta de la colònia lunar.
b. El responsable de totes les missions de transport.
c. El pare d’en Martin.

4Què vol dir que la Candice era altiva?
a. Era una dona molt alta.
b. Que es creia superior a la resta de la gent.
c. Vol dir que tenia una malaltia.

4Quan l’Stephan Moss va trucar a la recepció del campament i va saber que el seu fill no havia
anat d’excursió, la seva mare...
a. Es va desmaiar.
b. Va riure perquè pensava que era una broma.
c. Es va empipar molt.

2 Relaciona cada paraula amb el seu significat.


 Estat d’una persona que recupera gradualment la salut
després d’una malaltia.

RUSCOS



Mamífer carnívor de la família dels mustèlids, d’orelles
 petites, cos prim, potes curtes amb els dits dels peus
units per una membrana, pèl espès i finíssim, que es
nodreix de peixos.

PRIMOGÈNIT



 Sense comoditat, poc acollidor, que fa de mal estar-hi.

PREUAT



 Habitacle format per nombroses cel·les hexagonals.

CONVALESCENT



 Primer fill.

LLÚDRIGA



 Valuós.

INHÒSPIT
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 184 a la 253

3 Subratlla la resposta correcta per aquestes preguntes:
4 Per què l’Usaiev fa parar la nau a la Lluna?
a. Perquè volia fer una visita a un antic amic.
b. Perquè volia traficar amb un mineral.
c. Perquè la nau estava avariada i necessitava arreglar-la.

4Per què no hi eren els diamants dins la nau?
a. Perquè els havien tret quan havien rebaixat el pes de la nau.
b. Perquè en Boris se’ls havia quedat.
c. Perquè l’Adam els va dispersar per la Lluna.

4Com aconsegueix en Mike deslliurar-se d’en Boris?
a. Li va llençar el martell.
b. Amb l’ajuda d’un extintor.
c. Amb l’ajuda d’uns robots trituradors.

4Qui salva en Boris d’una mort segura davant dels robots trituradors?
a. En Mike.
b. En Chris.
c. L’Adam.

4Per què la nau de rescat no aterra i ajuda en Mike?
a. Perquè li havien donat diners per dir que tot estava controlat.
b. Perquè no els va trobar.
c. Perquè va patir un accident a l’aterrar.

4Com van aconseguir deixar de trampós en Chris Moss davant de tothom?
a. Perquè la Meg tenia una gravació on ell ho confessava.
b. Perquè van creure el que deia en Boris Usaiev.
c. Perquè en Mike ho va explicar a tothom.

4 Qui va trobar els diamants i què va decidir fer amb ells?

Editorial Casals
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Després de llegir
1 Senyala si les afirmacions següents són vertaderes (V) o falses (F).
V

F

En Martin està orgullós del seu germà que és astronauta.
La mare d’en Chris Moss és una dona que es creu superior a la resta de la gent.
L’Adam vol guanyar el premi de ciència encara que hagi de mentir als seus pares
i fer coses que segur que els enfadaran.
La Meg és una nena molt treballadora, però no molt intel·ligent.
El pare de l’Adam és un home bo i li fa pena que els pares d’en Chris no tinguin
amics.
L’Adam té una germana més petita.
Els mitjans de transport no solen tocar el terra i es desplacen per l’aire.
L’Usaiev considera un amic a l’Adam per haver-lo salvat dels robots trituradors.
En Mike va patir un infart de cor durant l’expedició a Mart.
		
2 A continuació, digues dos valors que apareixen en aquest llibre i explica el moment en
què els podem veure reflectits.

3 Un dels valors que ens ensenya aquesta novel·la és l’amistat. Els tres amics s’ajuden
mútuament. Què ha de fer una persona perquè la consideris amiga?

4 Per quin motiu creus que els dos germans van anar a ajudar al Boris quan va caure dins
del pou?

20
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Després de llegir
5 La ciència-ficció és un gènere que obre la porta de la imaginació. Inventa una petita
història tenint en compte els aspectes següents:
• HA D’ESTAR EN UN TEMPS FUTUR.
• ELS ROBOTS SEMBLEN PERSONES.
• ELS HUMANS VIUEN EN UN ALTRE PLANETA.

6 Galileu va ser un científic molt important. A continuació, completa el text següent amb
les paraules d’ajuda.
BALANÇA HIDROSTÀTICA – FASES DE VENUS – CIENTÍFIC – CRÀTERS LUNARS
CIÈNCIA MODERNA – MEDICINA – SATÈL.LITS DE JÚPITER
Estudià

a Pisa, però el 1589 abandonà els estudis mèdics i acceptà una plaça de

professor de matemàtiques a la mateixa universitat. Les seves idees i els seus experiments sobre
mecànica (velocitat de caiguda dels sòlids, moviment pendular, etc.) li ocasionaren tants retrets
dels seus compatriotes que decidí abandonar la Toscana. Refugiat a Venècia, explicà matemàtiques a la Universitat de Pàdua. Assabentat de l’invent de la ullera de llarga vista, ell mateix
en construí una i començà l’observació de l’espai. Les seves descobertes (
).
Galileu fou un innovador teòric i un

pràctic, a qui hom deu l’invent de la

, un sistema per a fixar les coordenades geogràfiques dels vaixells en alta mar,
importants perfeccionaments en els telescopis primitius i les idees bàsiques sobre el moviment
dels cossos, com també per a mesurar la pressió atmosfèrica i per a construir rellotges de pèndol. Amb Galileu nasqué la

, basada en l’observació intel·ligent de la natura, el

mètode experimental i la formulació de les teories físiques d’acord amb els fets reals.
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FITXA DEL LLIBRE
Títol: 
Autor:
Il·lustrador:
Editorial:
PERSONATGES
4 Qui és el personatge principal d’aquesta història?
4 Llegeix els fragments extrets de l’obra i escriu al costat de cada fragment el nom del
personatge que ho diu.
«Aquest noi és un verritable herroi.»
«En Chris Moss és un farsant i un trampós, en Chris Moss és un farsant i un
trampós...»
«–Què dius, Martha? Ah sí? També ets al metge amb en Martin? Caram, quina casua
litat!»
«Sí, sí que el sento, Beth. A mi em sembla bé que vulgui divertir-se amb els seus
amics. A més, jo a la seva edat també ho hauria fet.»
«M’és absolutament igual, el que en feu. Destruïu-lo, si voleu... Ah! I jo, al teu lloc,
començaria a buscar una maleïda nova feina per si torna a passar un maleït incident
de seguretat.»
«És un noi molt modest. Nosaltres solem anar de vacances a llocs
elegants i de més nivell, però ens va semblar bé fer-lo feliç i venir aquí.»
«Una mica d’enveja sí que noto, eh? No deu ser perquè sempre vaig un pas davant
vostre i guanyo cada any el premi de ciència?»
«Em fa molt mal aquí...»
«Perquè... és un insecte, oi? –li va preguntar... amb por per si tornava a fer el ridícul
com amb l’aranya.»
«Fa uns vuitanta anys, dos astronautes de la missió Apolo 15, drets tots dos sobre la
superfície de la Lluna, van deixar anar un martell i una ploma per demostrar com funcionava realment la gravetat... i això és justament el que hem fet els meus amics i jo.»
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TEMA: CIÈNCIA-FICCIÓ + EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL

4Escriu tres aspectes que fan que aquesta novel·la sigui de ciència-ficció:



4Aquest llibre ens ensenya que hi ha persones que pràcticament ningú coneix i que es
dediquen a ajudar als animals i a preservar la natura. És el cas d’en Ben. Podries dir
quines coses podríem fer tots per ajudar al nostre medi ambient?


ARGUMENT

4Escriu un resum de l’argument de la novel·la.






VALORACIÓ DEL LLIBRE

4Què és el que més t’ha agradat d’aquest llibre?

4Aquest és un llibre de ciència-ficció. Creus que és un gènere interessant?

4Quina valoració fas d’aquest llibre?
M’ha agradat molt.
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M’ha agradat força.

M’ha agradat poc.
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