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Tancat en una bombolla
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Curs:

OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Tancat en una bombolla
Stewart Foster

Abans de llegir
OLD
READERS

1 Fixa’t en la coberta de la novel·la:

YOUNG
READERS

OLD
READERS

• Descriu la il·lustració que hi apareix.


• Quin adjectiu utilitzaries per descriure l’expressió del rostre del nen?
 Trist

 Alegre

 Seriós

 Enfadat

2 Escriu el títol de la novel·la.

• Marca amb quina d’aquestes accepcions creus que es fa servir el terme BOMBOLLA:
 Porció d’aire o de gas a l’interior d’un líquid que puja a la superfície, on esclata.
 Globus en el qual es transcriuen els pensaments dels personatges en un dibuix o còmic.
 Espai desinfectat i aïllat de l’exterior per evitar qualsevol possible contaminació.
• Explica què et suggereix el títol i quina relació creus que pot tenir amb el contingut de la
novel·la que llegiràs.
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OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Tancat en una bombolla
Stewart Foster

Abans de llegir

3 Llegeix el text de la contraportada i, després, completa’l amb les paraules adequades:
OLD
READERS

YOUNG
READERS

En Joe té
OLD

l’READERS

anys i no recorda haver viscut mai fora de la seva habitació a
, amb els pips de les

i la vista de les teulades de

La malaltia no el deixa sortir ni per un moment, i les poques
portar a la «bombolla»
i el

que rep li poden

perillosos. Però un dia algú nou entra en el seu món

per sempre.

• Com es diu el protagonista? Quants anys té?

• En quina ciutat es desenvolupa la història?

• Per què rep poques visites?

4 En el text de la contraportada apareix una onomatopeia. Quina és? A què fa referència?

• Relaciona aquestes altres onomatopeies amb el seu significat:
Toc, toc
Ssssstt
Boooom!
Tic, tac
Plas, plas
Muuaac!
Ning, nang!

.

















So del rellotge.
Aplaudiments.
Explosió.
Campanes tocant.
Demanar silenci.
So de petoneig intens.
Picar a la porta amb els artells.

5 Segons el que s’indica en la contraportada del llibre, llegiràs una novel·la realista. Marca
l’opció correcta.
Una novel·la realista...
 sempre està basada en fets reals.
 narra fets que podrien passar en la vida real.
 narra fets autobiogràfics de l’autor o autora del llibre.
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OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Tancat en una bombolla
Stewart Foster

Mentre llegim Llegim de la pàgina 7 a la 39
OLD
READERS

1 Completa a partir de la informació que s’ofereix en les primeres pàgines de la novel·la.

YOUNG
READERS

OLD
READERS

L’hospital on està ingressat en Joe és...
 al costat d’un aeroport.
 al costat d’una estació de trens.
A en Joe li agraden molt...
 el futbol i els superherois.
 el bàsquet i els superherois.
En Joe no pot sortir de l’hospital perquè pateix una malaltia...
 que ell podria encomanar a algú.
 que l’obliga a estar aïllat i controlat en tot moment.
Un dels símptomes de la malaltia d’en Joe és que...
 pateix espasmes musculars contínuament.
 li surten blaus simplement si algú fa una mica de pressió a la seva pell.
2 Com es diu la malaltia que pateix en Joe?

• Busca el significat del terme immunodeficiència en el diccionari i copia’l.



3 En aquest fragment de la novel·la apareix una figura literària. Indica quina és i explica en què
consisteix.
M’ajec i miro el sostre. El brunzit de l’aire
condicionat es barreja amb la música i amb
els passos i els murmuris de la gent que passa
pel corredor mentre els llums dels monitors
pampalluguegen com avions en la nit.
(Pàg. 14)
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OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Mentre llegim

Tancat en una bombolla
Stewart Foster

Llegim de la pàgina 7 a la 39

4 Indica a quin personatge es fa referència en aquest fragment:
OLD
READERS

YOUNG
READERS

És americà i viu en un hospital de Filadèlfia, i els seus metges creuen que té la mateixa malaltia
que
jo. O potser jo tinc la mateixa que ell, perquè té tres anys més que jo, o sigui que ell ha estat
OLD
READERS
tancat
a la seva bombolla tres anys més que jo a la meva. (Pàg. 26)


• Com es comuniquen en Joe i en Henry?

• Què li explica en Henry a en Joe sobre la NASA?


• Tenint en compte que es troben en la mateixa situació, què creus que representa en Henry
per a en Joe? Escriu almenys dues paraules que puguin definir la seva relació.


5 Indica quin tipus de narrador apareix en l’obra que estàs llegint. Justifica la teva elecció.
Narrador intern
(1a persona)

protagonista

El personatge principal narra els fets.

testimoni

Un altre personatge narra els fets.

Narrador extern
(3a persona)

omniscient

Té un coneixement absolut de tot.

observador

Només narra allò que pot veure i sentir.

• Afegeix un exemple extret d’aquestes primeres pàgines.
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OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Tancat en una bombolla
Stewart Foster

Mentre llegim Llegim de la pàgina 40 a la 83
OLD
READERS

1 Marca quines coses fa en Joe a l’hospital per entretenir-se.
OLD
 READERS
Mira partits de futbol i pel·lícules a la televisió.
 Juga al FIFA i al Tekken amb el seu amic Henry.
 Llegeix llibres i còmics de la biblioteca de l’hospital.
 Llegeix llibres i còmics al seu iPad.
 Visita altres nens malalts que són a la mateixa planta de l’hospital.

YOUNG
READERS

2 Per què en Joe s’estima més llegir còmics que veure pel·lícules de superherois?


3 El professor de literatura d’en Joe li ha recomanat llegir un llibre. Busca informació sobre
aquesta obra i anota’n aquestes dades.
Títol: 
Autor: 
Argument:


4 Explica el significat de les paraules subratllades, tenint en compte el context en el qual
apareixen. Consulta el diccionari, si cal.
• Miro per l’escletxa de la porta per veure on és. (pàg. 42).

• El doctor Moore contreu els llavis quan mira el meu gràfic. (pàg. 42).

• Sento un soroll de metall que s’arrossega per terra, i el soroll de l’esprai del fluid
antibacterià. (pàg. 67).

• En David col·loca la càmera sobre el trípode. (pàg. 78).
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OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Mentre llegim

Tancat en una bombolla
Stewart Foster

Llegim de la pàgina 40 a la 83

5 Completa aquestes afirmacions.
OLD
READERS

YOUNG
READERS

En Joe necessita rebre transfusions de sang perquè augmentin...
 els seus glòbuls vermells.
 els
seus glòbuls blancs.
OLD
READERS

En Joe pateix anèmia perquè la seva sang no té suficient...
 calci.
 ferro.

6 Respon aquestes preguntes.
• Qui és en Graham? Per què està a l’hospital amb en Joe?


• En Joe sent que en Graham diu alguna cosa que el preocupa. Què és? Per què el preocupa?


• Com se sent en Joe quan en Graham i els seus companys marxen?

7 Llegeix amb atenció aquestes paraules d’en Joe i respon les preguntes:
Hi penso molt, en la mort. És difícil no pensar-hi, quan un monitor fa un pip amb cada batec del
teu cor. No vull que parin mai, mai, aquests pips. Potser no puc fer gaires coses, aquí dins, i potser
no podré sortir mai, però tinc la Beth i tinc en Greg. Els trobaria a faltar, i sé que ells em trobarien
a faltar a mi. M’estimo més viure tota la vida dins d’una bombolla que morir-me. Haver nascut
mola molt. En Henry i jo sempre ho diem. (Pàg. 62)
• Com et sentiries si et trobessis en la situació d’en Joe?


• Descriu com creus que ha de ser estar tancat en un hospital sense poder sortir-ne. Què és el
que més trobaries a faltar?
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OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Tancat en una bombolla
Stewart Foster

Mentre llegim Llegim de la pàgina 84 a la 123
OLD
READERS

1 Marca què li explica en Henry a en Joe sobre la seva sortida a l’exterior.

YOUNG
READERS

OLD
READERS

Li ha semblat molt millor del que s’esperava.
Quan ha arribat al final del passadís tenia ganes de tornar a la seva habitació.
En Henry no volia sortir perquè tenia por dels gèrmens de l’exterior.
L’ha sorprès la quantitat de llum que hi havia fora.
Havien precintat tot l’aparcament perquè no hi pogués entrar ningú.
No ha calgut que en Henry es posés el casc.

2 Mentre en Henry li explica com ha estat la seva sortida, en Joe comença a trobar-se cada
vegada pitjor i pateix una crisi. Explica com reacciona el seu cos.
 Nota suor freda.
 Té vòmits.
 Pateix espasmes musculars.
 Disminueix la seva temperatura corporal.
 Augmenta la seva temperatura corporal.
 Li baixa moltíssim la tensió arterial.
• Què decideixen fer els metges després de la crisi que pateix?


3 Relaciona cada concepte amb la definició que correspon.
1

Freqüència cardíaca

2

Temperatura corporal

4 Humitat relativa
•
•
•
•
•

5

3

Temperatura ambient

Puresa de l’aire

: Qualitat de l’aire que es respira en un lloc.
: Grau de calor que manté el cos en un moment determinat.
: Nombre de vegades que es contreu el cor durant un minut.
: Temperatura que pot ser mesurada en un lloc i un moment
determinats.
: Relació entre la quantitat de vapor d’aigua que hi ha en l’aire d’un lloc i
la màxima que podria tenir.
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OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Mentre llegim

Tancat en una bombolla
Stewart Foster

Llegim de la pàgina 84 a la 123

4 Explica a qui es refereix en Joe quan diu això i per què ho diu:
OLD
READERS

YOUNG
READERS

OLD
READERS

Que jo visqui en una bombolla no vol dir
que ella hagi d’estar atrapada amb mi.




5 Gairebé tota la informació que s’ofereix l’obtenim a través de la narració en primera persona
d’en Joe i dels diàlegs entre els personatges. Tria i copia un exemple de cada una d’aquestes
tipologies textuals.
NARRACIÓ

DIÀLEG

6 Substitueix per un sinònim els verbs subratllats en aquestes oracions. No oblidis tenir en
compte el context en el qual es troben:
• M’ajec i miro el sostre. (pàg. 14).
• L’Amir parla tant de pressa que m’atabala. (pàg. 86).
• Provo de cridar, però només em surt una mena de rauc. (pàg. 97).
• Provo d’assentir (pàg. 99).
• En Greg abaixa les persianes i atenua la llum fins que només veig ombres. (pàg. 113).

• Però avui té la mirada clavada en el buit i es cargola un ble de cabells amb un dit. (pàg. 119).
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OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Tancat en una bombolla
Stewart Foster

Mentre llegim Llegim de la pàgina 124 a la 162
OLD
READERS

1 La temperatura ambient a la seva habitació és de 18 °C, però en Joe sap que a l’exterior ha de
OLD
ferREADERS
força
calor. Per què dedueix aquesta informació?

YOUNG
READERS



2 Fixa’t en aquesta expressió d’en Joe:

Tant de bo el meu món real fos tan gran
com el que m’imagino.
• Explica amb les teves paraules quin és el seu desig.

• Defineix amb les teves paraules el terme imaginació.

3 L’Amir decideix fer una gran sorpresa a en Joe. De què es tracta?

• Com se sent en Joe després de conèixer la família de l’Amir?

• Tria dos adjectius que descriguin la situació. Justifica la teva resposta.
 Alegre

 Irreal

 Emotiva

 Angoixant

4 En quina ciutat dels Estats Units viuen en Henry i la seva família? Documenta’t i busca
informació sobre aquest lloc.
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OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Mentre llegim

Tancat en una bombolla
Stewart Foster

Llegim de la pàgina 124 a la 162

5 Explica, breument, per què el pare d’en Henry treballa en una plataforma petroliera al Canadà.
OLD
READERS




YOUNG
READERS

OLD
READERS

6 Mentre parla amb en Henry i amb la família del seu amic, en Joe explica què li agradaria fer si
pogués sortir de l’hospital. Explica què faria.


7 En aquestes pàgines del llibre s’anomenen llocs emblemàtics de Londres. Documenta’t
i indica quins apareixen en aquestes imatges:
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OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Tancat en una bombolla
Stewart Foster

Mentre llegim Llegim de la pàgina 163 a la 210
OLD
READERS

1 La Beth truca en Joe després de veure el documental. Per què està plorant la seva germana?

YOUNG
READERS

OLD
READERS



2 L’Amir vol ajudar en Joe perquè aconsegueixi sortir de l’hospital durant unes hores. Marca la
resposta correcta en cada cas.
Segons el que diu l’Amir, a quina hora sortiran?
 A mitjanit.
 A les dues de la matinada.
 A les quatre de la matinada.
Qui els deixarà un cotxe per poder sortir?
 En Greg, l’infermer.
 En Rashid, el germà de l’Amir.
 L’Abha, la dona de l’Amir.
Segons els càlculs de l’Amir, quant temps podrà passar en Joe a l’exterior?
 6 hores 30 minuts
 1 hora 52 minuts 26 segons
 2 hores 52 minuts 26 segons
Amb qui ha parlat l’Amir sobre la seva decisió de treure en Joe de l’hospital?
 Amb el doctor Moore i el doctor Hussein.
 Amb altres infermers de la planta.
 Amb savis de l’Índia.
Què passa a l’habitació d’en Joe perquè el seu cos es vagi adequant a la temperatura de
l’exterior?
 La temperatura ambient baixa fins als 11 °C.
 La temperatura ambient baixa fins als 14 °C.
 La temperatura ambient puja fins als 20 °C.
3 Poc abans de l’hora acordada per a la sortida, en Joe envia un missatge a l’Amir. Què li diu?
Per què en Joe canvia d’opinió?
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OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Mentre llegim

Tancat en una bombolla
Stewart Foster

Llegim de la pàgina 163 a la 210

4 Una nena, després de veure el documental per televisió, decideix escriure un missatge a en Joe.
OLD
READERS

• Com es diu?

.

• Quants anys té?
YOUNG
READERS

.

OLD
READERS

• Què li agrada fer?
• Quin és el seu llibre favorit?

.

5 Llegeix amb atenció aquesta cita d’El petit príncep i explica com creus que pot relacionar-se
amb la història d’en Joe.

Només s’hi veu bé amb el cor.
L’essencial és invisible als ulls.
Antoine de Saint-Exupéry

6 En aquestes pàgines passen fets que provoquen a en Joe diferents emocions. Copia paraules
del text que facin referència a aquests moments i completa les expressions per indicar com se
sent el protagonista.
El nen-bola-de-billar s’ha mort.

En Joe sent
Comença a baixar la temperatura a l’habitació.

En Joe sent
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OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Tancat en una bombolla
Stewart Foster

Mentre llegim Llegim de la pàgina 211 a la 255
OLD
READERS

1 Ordena els fets que passen abans que en Joe surti a l’exterior, amb l’ajuda de l’Amir.

YOUNG
READERS

OLD
READERS

En Joe diu que no pot posar-se el vestit blau perquè és massa fi.
Arriba l’Amir amb una motxilla penjada de l’espatlla i arrossegant una maleta
metàl·lica amb rodes.
L’Amir posa guix blanc a les cames d’en Joe perquè el vestit pugui pujar amb facilitat i
quedi ben ajustat.
En Joe espera l’Amir sota els llençols del seu llit, mort de fred.
En Joe es posa els mitjons i els guants de goma que li dona l’Amir.
L’Amir treu de la maleta un vestit blau.
L’Amir explica a en Joe que el vestit que es posarà és de cotó i porta goma de titani
mal·leable.
L’Amir ajuda en Joe a col·locar-se una motxilla en la qual hi ha una ampolla d’oxigen
connectada a un tub de goma.

2 Completa aquestes afirmacions.
Quan en Joe es veu reflectit al vidre de la finestra, imagina que és...
 Superman.
 Spiderman.
Per poder respirar a l’hospital, fora de la seva habitació, Joe utilitzarà...
 un casc de submarinista.
 un ventilador vòrtex amb bateria de liti que genera un escut d’aire pur.
Perquè en Joe no es cansi massa...
 l’Amir el porta a coll.
 l’Amir li diu que segui en una cadira de rodes.
Abans de sortir a l’exterior, en Joe es posa...
 un vestit vermell, totalment esterilitzat.
 un casc blanc, semblant al que porten els submarinistes, per poder respirar.
Quan ja són al carrer...
 a en Joe tot li sembla enorme: els edificis, els cotxes...
 en Joe s’espanta i comença a plorar.
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OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Mentre llegim

Tancat en una bombolla
Stewart Foster

Llegim de la pàgina 211 a la 255

3 Indica quina d’aquestes idees NO se li acuden a l’Amir.
OLD
READERS

YOUNG
READERS

 Treure en Joe de l’hospital.
 Anar a Filadèlfia amb en Joe perquè conegui en Henry.
OLD
 READERS
Presentar
la seva família a en Joe a través d’un vídeo.
 Instal·lar dotze pantalles de televisió a l’habitació d’en Joe.
 Visitar amb en Joe una torre de control a l’aeroport d’Heathrow.

4 Torna a llegir aquest fragment i respon les preguntes:
La torre de control hi ha un llum resplendent, i al capdamunt un radar gira ràpidament. Ens
hi acostem. A les ales dels avions hi ha llums vermells i blancs encesos. Sembla que n’hi hagi a
cents. Un avió després de l’altre. Alguns es mouen, alguns estan aparcats davant de la terminal
i alguns altres sembla que dormin, abandonats [...]. He mirat els avions cada dia per la finestra.
També els he vist per televisió, però res no es pot comparar amb això. Estar tancat en una
habitació és ser sord i cec. (Pàg. 233-234)
• On són en Joe i l’Amir en aquest moment?

• Per què l’Amir ha portat en Joe fins aquí?

• Què creus que vol dir en Joe amb l’última frase que apareix
al fragment: Estar tancat en una habitació és ser sord i cec?

5 A més de dur-lo fins a l’aeroport, l’Amir té preparada una altra sorpresa per a en Joe. Quina
és? Com defineix l’Amir aquest moment?


• Copia les paraules de la pàgina 241 amb les quals en Joe defineix aquest moment.
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OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Tancat en una bombolla
Stewart Foster

Mentre llegim Llegim de la pàgina 256 a la 298
OLD
READERS

1 Indica si aquestes afirmacions són vertaderes o falses:

YOUNG
READERS

OLD
READERS

V
Després de la sortida a l’exterior amb l’Amir, en Joe es troba força bé durant uns dies.
En Joe té malsons i al·lucinacions en les quals sent que hi ha bestioles al seu voltant.
En Joe té una infecció en una cama.
La infecció que té en Joe podria afectar-li els pulmons.
El doctor Moore li diu que s’haurà de quedar al llit uns dies.
Quan la Beth s’assabenta que en Joe ha sortit de l’hospital, s’enfada molt amb ell.

2 Completa aquesta expressió:
No vull que l’Amir tingui problemes per...
 haver-me regalat la nit més divertida de la meva vida.
 haver-me regalat la nit més emocionant de la meva vida.
 haver organitzat una sortida tan emocionant, però tan arriscada per a la meva salut.
3 Llegeix el fragment que apareix a continuació i respon les preguntes que es plantegen:
Encara no he començat a explicar-los què he fet, però ja tinc la sensació que l’elefant ha tret la
pota de sobre el meu pit. (Pàg. 287)
• En quina situació pensa en Joe aquestes paraules?


• Explica què significa l’expressió l’elefant ha tret la pota de sobre el meu pit.
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F

OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Mentre llegim

Tancat en una bombolla
Stewart Foster

Llegim de la pàgina 256 a la 298

4 Els metges intenten esbrinar per què en Joe ha empitjorat de sobte, però ell no vol dir res de
la seva sortida a l’exterior per no perjudicar l’Amir. Creus que fa ben fet? Què hauries fet tu?
OLD
READERS Raona la teva resposta.


YOUNG
READERS

OLD
READERS



5 Respon aquestes preguntes:
• En Joe rep una notícia duríssima. Quina és?

• Què li va passar? Per quin motiu va morir?

• Com reacciona en Joe quan se n’assabenta?

• Escriu tres paraules que serveixin per definir què devia sentir en Joe en aquest moment.

6 En Joe i en Henry surten gairebé alhora de l’hospital, però cadascun ho fa en circumstàncies
molt diferents. Anota tota la informació que recordis sobre la sortida de cadascun.
JOE

HENRY
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OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Tancat en una bombolla
Stewart Foster

Mentre llegim Llegim de la pàgina 299 a la 337
OLD
READERS

1 Marca les afirmacions que són certes.

YOUNG
READERS

OLD
READERS

 A la Beth li agrada mirar amb el seu germà les pantalles que va instal·lar l’Amir.
 La infermera que substitueix l’Amir es diu Michelle.
 En Joe ha deixat de rebre missatges dels nens del fòrum de la BBC.
 La Beth li explica al seu germà que té un nòvio que és dissenyador gràfic.
 En Greg confessa a en Joe que ell també troba a faltar l’Amir.
 La Beth decideix deixar la feina a Edimburg i tornar a Londres per poder passar més temps
amb en Joe.

2 En Joe no ha tornat a veure l’Amir des que van sortir de l’hospital. Respon aquestes preguntes.
• Com torna a posar-s’hi en contacte?

• Com aconsegueix l’Amir arribar fins a l’habitació d’en Joe sense que ningú el vegi?

• Quin fet sorprenent confessa l’Amir a en Joe?



3 Quins fets o circumstàncies ajuden en Joe a acceptar i a portar millor la situació adversa que
viu? Completa les afirmacions.
Comptar amb la confiança i el suport...
 de les persones que li escriuen missatges al fòrum de la BBC.
 de les persones que se l’estimen: la seva germana, els infermers, els metges...
Confiar en la possibilitat que...
 algun dia es trobarà la cura per a la seva malaltia.
 algun dia, científics de l’Agència Espacial Europea li fabricaran un vestit especial per sortir
de l’hospital.
Ser capaç de...
 suportar tots els tractaments mèdics que necessita rebre.
 fer front al futur amb incertesa, però també amb valentia.
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OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Mentre llegim

Tancat en una bombolla
Stewart Foster

Llegim de la pàgina 299 a la 337

4 Una llum a l’ordinador li indica a en Joe que té un missatge a l’Skype. Per què es posa nerviós
quan el rep?
OLD

READERS



YOUNG
READERS



OLD
READERS

• Qui creu en Joe que pot ser? Qui és en realitat?


• Per què li escriu?


• Explica, breument, què li diu en Henry al missatge i què passa després.



• Com se sent en Joe?


5 Copia les dues línies amb què acaba Tancat en una bombolla.

Tanco

• Explica què t’inspiren aquestes paraules.
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OUNG
ADERS

EARLY
READERS

Tancat en una bombolla
Stewart Foster

Després de llegir
OLD
READERS

1 Ara que has acabat de llegir la novel·la, comprovarem quins detalls en recordes. Indica si les
OLD
aquestes
afirmacions són vertaderes o falses.
READERS

YOUNG
READERS

V

F

En Joe està hospitalitzat, sense sortir de l’habitació, des del moment en què va néixer.
La Beth i en Joe són orfes.
En Joe s’ha de quedar ingressat a l’hospital perquè pateix una malaltia infecciosa.
A en Joe li agrada molt el futbol i és un gran aficionat del Manchester United.
Des de la finestra de la seva habitació, en Joe veu cada dia com treballen els obrers
de l’aeroport de Heathrow.
L’Amir, un dels infermers d’en Joe, està convençut que els extraterrestres existeixen.
La NASA confecciona un vestit especial perquè en Joe pugui sortir de l’hospital en
algunes ocasions.
Durant diversos anys, en Joe participa en l’enregistrament d’un documental titulat
El Noi Bombolla.
2 En la novel·la que acabes de llegir abunden els termes que pertanyen al camp lèxic de la
medicina. Indica quin significat correspon a cadascuna de les paraules subratllades.
• Joe, és la tercera hemorràgia nasal en vuit dies. (Pàg. 19)
•F
 a dos mesos que és aquí i li han fet dues transfusions i un trasplantament de medul·la.
(Pàg. 36)
• No puc sofrir les transfusions de sang. (Pàg. 19)
• Només és una contusió lleu. (Pàg. 18)
• En Greg mira les lectures dels monitors. (Pàg. 187)
• Ara mateix podrien estar entrant gèrmens. (Pàg. 162)
: Microorganismes que poden causar o propagar una malaltia.
: Aparell utilitzat per a la vigilància automàtica de certes funcions
fisiològiques i diverses constants biològiques dels malalts en les unitats de cura intensiva,
dels pacients sota anestèsia o en altres situacions compromeses.
: Introducció de sang o de plasma sanguini procedent d’una
persona en el sistema circulatori d’una altra.
: Sortida abundant de sang d’una artèria o vena.
: Lesió traumàtica que un xoc, un cop o una pressió produeix en els
teixits vius sense haver-hi ruptura de pell.
: Intervenció quirúrgica que consisteix a mudar un teixit o un òrgan
d’un lloc a un altre, en una mateixa persona o d’una persona a una
altra.
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3 Ara que coneixes la història d’en Joe, explica amb les teves paraules el significat de l’expressió
que apareix a la contraportada del llibre. Estàs d’acord amb aquesta afirmació?

OLD
READERS

YOUNG
READERS

OLD
READERS

No tots els superherois porten capa.




4 Et proposem que et converteixis en periodista per un moment i escriguis una notícia per
informar sobre la sortida d’en Joe a l’exterior. Explica qui el va ajudar a sortir de l’hospital, què
va fer mentre en va ser fora, com es va sentir, etc.
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Títol de l’obra: 

YOUNG
READERS

OLD
READERS

Autor:
Traducció:
Il·lustració de la coberta:
Col·lecció: 
Editorial: 

Personatges
Indica a quin personatge fa referència en Joe, el protagonista de l’obra, en cadascuna d’aquestes
expressions. Digues, també, quin tipus de relació manté amb ell.
Vol ser metge. I jo també vull que ho sigui.
He rebut avisos [...] a l’ordinador, però avui no tinc ganes d’estudiar
les ones sonores.
És el millor quan es tracta de fer-me oblidar on soc.
Quan la seva nòvia s’enfada amb ell, tant se val el que ell digui;
sempre és alguna cosa que la irrita encara més, de manera que ell
se’n va al bar a esperar que amaini la tempesta.
Deu estar cansat, però tampoc fa falta gaire energia per escriure un
missatge. Sempre que un de tots dos ha estat refredat o malalt ho
hem pogut fer. Fins i tot ens hem escrit missatges quan ens estaven
fent una transfusió.
És alt i prim, i té els cabells de punta com en Bart Simpson.

Tema
Redacta el tema de Tancat en una bombolla.
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Fitxa del llibre

Gènere
OLD
READERS

Indica en quin subgènere narratiu es classifica l’obra que has llegit. Justifica la teva elecció.

 Novel·la
d’aventures
OLD
READERS
 Novel·la sentimental

YOUNG
READERS

 Novel·la realista		
 Novel·la de terror		

 Novel·la fantàstica
 Novel·la de ciència-ficció

Argument
Resumeix, breument, l’argument de Tancat en una bombolla.

Valors
Enumera tres valors que transmeti la història que has llegit. Raona la teva resposta.

Valoració del llibre

 Molt bo

 Bo

 Regular

Quin dels fets que es narren a Tancat en una bombolla t’ha cridat més l’atenció? Raona la teva
resposta.

Recomanaries la lectura d’aquest llibre als teus amics? Per què?
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