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EARLY
READERS

EARLY
ADERS

Petites històries del Globus
Àngel Burgas

Abans de llegir
1 Llegeix el text de la contraportada i respon les preguntes per saber com s’ha estructurat l’obra
OLD
i de
quantes parts es compon.
READERS

YOUNG
READERS

YOUNG
READERS

«Contes que narren realitats diferents de joves de la mateixa edat de diverses zones del planeta;
i OLD
contes que retraten diferents realitats de joves en una zona tan comuna per a tots com ho pot
READERS
ser el metro de Barcelona. Contes que faran reflexionar sobre la convivència i sobre la necessitat
d’aconseguir un món més just per a tothom.»
• Subratlla en el text la paraula contes.
• Marca en quantes parts creus que està estructurada l’obra.
L’obra està formada per un conjunt de contes diferents.
L’obra s’estructura en dos blocs de contes.
L’obra s’estructura en tres apartats narratius.
• Fixa’t en quantes vegades apareix la paraula contes en el text; se’n dedueix que l’autor ha
organitzat els seus relats en dos apartats. Justifica aquesta deducció a partir del valor dels
signes de puntuació i de la funció de la conjunció copulativa i; després, explica si la paraula
contes té el mateix significat en tots tres casos.
Contes…

; i contes…

. Contes…







• Escriu el lloc on es troben els protagonistes dels contes de cada un dels blocs.
Primer bloc:
Segon bloc: 
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EARLY
READERS

EARLY
ADERS

Petites històries del Globus
Àngel Burgas

Abans de llegir

2 Llegeix la informació que trobaràs a l’última pàgina del llibre i completa la fitxa sobre la mena
d’activitats que fan l’autor i l’il·lustrador de l’obra.

YOUNG
READERS

Àngel Burgas
OLD
READERS

Ha estudiat 
YOUNG
READERS

S’ha dedicat a 

OLD
READERS

Els seus escrits es dirigeixen a 
Els temes que més tracta en les seves obres són 

A més a més d’escriure llibres de literatura, col·labora com a redactor a 


Ignasi Blanch
Ha estudiat 
S’ha professionalitzat en la 
Fa classes d’il·lustració a 
Va participar en el projecte internacional de pintar 

A més a més, juntament amb els seus alumnes, 

3 A partir del significat de l’oració, raona i valora si et ve de gust llegir el llibre.

Contes que et faran reflexionar sobre la convivència i sobre la necessitat
d’aconseguir un món més just per a tothom.
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Àngel Burgas

Mentre llegim Llegim de la pàgina 9 a la 35
1 Relaciona cada conte amb les circumstàncies que acompanyen la història del protagonista.
YOUNG
READERS

YOUNG
READERS

OLD
READERS

Els til·lers de Berlín

1

La supervivència i el retrobament familiar.

Les cases fresques

2

Els apadrinaments de nens i nenes.

Pluges tropicals

3

La influència del turisme.

La padrina de Girona

4

La incomunicació obligada entre persones
a conseqüència d’una guerra.

OLD
READERS

2 Situa al mapa els països on viuen els protagonistes d’aquests contes per poder ubicar on
tenen lloc els fets.
Alemanya

Tunísia

Colòmbia

Índia

• Has visitat o viscut en algun d’aquests països? Coneixes algú d’aquests llocs? Escull un país
dels quatre proposats i explica amb poques paraules els aspectes que més et cridin l’atenció
dels seus costums, paisatge, gent... Pots buscar informació per documentar-te.
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EARLY
READERS

EARLY
ADERS

Mentre llegim

Petites històries del Globus
Àngel Burgas

Llegim de la pàgina 9 a la 35

3 Què en saps, del mur de Berlín? Busca informació i marca si són certes o falses les
afirmacions següents:

YOUNG
READERS

SÍ

OLD
READERS

NO

Es va construir al segle xx, concretament l’any 1961.
Es va construir al segle xx, concretament l’any 1917.

YOUNG
READERS

OLD
READERS

Dividia Berlín en dos territoris: la República Federal d’Alemanya (RFA)
i la República Democràtica d’Alemanya (RDA).
Incomunicava els països del centre d’Europa de les repúbliques de la Unió
Soviètica.
Dificultava la circulació dels habitants entre l’est i l’oest.
Impedia la lliure circulació dels habitants entre l’est i l’oest.
Va arribar a tenir una longitud total de 50 m, i 3,6 m d’altura, amb 300 torres
de vigilància.
Va arribar a tenir una longitud total de 120 m, i 3,6 m d’altura, amb 300 torres
de vigilància.
La caiguda del mur va tenir lloc el 9 de novembre del 1970.
La caiguda del mur va tenir lloc el 9 de novembre del 1989.

4 Compara els protagonistes dels contes Les cases fresques i Pluges tropicals: tant en Bechir com
en Chacho han de lluitar per sobreviure i espavilar-se per aconseguir-ho, però el seu entorn
familiar és diferent. Explica com és l’entorn familiar de cadascun.
		Entorn familiar d’en Bechir:

Entorn familiar d’en Chacho:

		
		
			
5 Marca els adjectius que creguis que caracteritzen millor la relació entre la Jayamma i l’Imma.
Interessada

Cordial

Ambigua

Sincera

Respectuosa

Esperançadora

• Per què has escollit aquests dos adjectius?
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Mentre llegim Llegim de la pàgina 36 a la 64
1 Relaciona els països amb les ciutats on ha viscut la Marga, la protagonista del conte La vida
OLD
diplomàtica,
i les llengües que ha après per adaptar-se a cada una de les noves ciutats.
READERS

YOUNG
READERS

Polònia
YOUNG
READERS

Budapest

serbocroata

Bòsnia i Hercegovina

Varsòvia

català i castellà

Hongria

Barcelona

polonès

Espanya

Sarajevo

hongarès

OLD
READERS

• Situa al mapa les ciutats on ha viscut la Marga.

2 Escriu el títol del conte d’aquest bloc en què el protagonista relata les seves pròpies vivències i
indica quin temps i quina persona verbal s’utilitza en la narració.

3 En els seus contes, la Marga i en Buba s’han vist obligats a abandonar el lloc on els agradava
viure amb els seus amics i familiars. Compara les circumstàncies que provoquen els canvis en
cada cas i les seves conseqüències.
Marga:


Buba:
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Mentre llegim

Petites històries del Globus
Àngel Burgas

Llegim de la pàgina 36 a la 64

4 Què en saps, dels camps de refugiats? Quin paper fan els organismes internacionals en els
camps de refugiats? Busca informació i explica la seva finalitat en un país pobre o en guerra.

YOUNG
READERS



YOUNG
READERS

OLD
READERS

OLD

READERS aquest fragment del conte La postal àrab. Raona per què en Marcel dóna les gràcies a
5 Llegeix
en Medir. Tingues en compte la importància de l’amistat i el fet de tenir amics.

L’amistat va ser el missatger. Mitjançant l’amistat es van poder comunicar l’un amb l’altre.
En Marcel es va emocionar. Els dos amics, mirant-se l’un a l’altre, es van estrènyer en una forta
abraçada.
En Marcel va procurar no fer cap falta d’ortografia mentre escrivia una postal a en Medir
Khadar, rue de la Ligue Arabe 42, El Jadida. Marroc. «Gràcies, amic», hi va escriure. (pàg. 64)



6 Llegeix les afirmacions, que reflecteixen situacions dels contes, i ordena de més a menys com
t’afectarien aquestes circumstàncies a tu si les visquessis. Després, comenta i compara la teva
valoració amb la dels teus companys i companyes.
Els primers dies no entenia ningú, però a poc
a poc es va acostumar a fer servir les paraules
que els altres nens i nenes utilitzaven.
Tot el grup es llançava a corre-cuita a
arreplegar fruites o mongetes, i l’home gran els
aturava i imposava la seva autoritat. Deia que
hi havia d’haver un ordre, que els pocs mitjans
s’havien de repartir de manera justa, i que les
fruites més sucoses havien de ser per als nens i
els avis.
Els nens d’altres països els envien tot allò que
no necessiten, perquè els habitants del Land
two puguin sobreviure.
Jo duc les xancletes de sempre, les trencades,
les que vaig arreglar com vaig poder amb cinta
adhesiva que ja s’està desenganxant.
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Mentre llegim Llegim de la pàgina 65 a la 131
1 Llegeix el títol del segon bloc de contes i marca les afirmacions que creguis que són certes a
OLD
READERS
partir
de l’observació de la il·lustració.

YOUNG
READERS

PETITES HISTÒRIES SUBTERRÀNIES
YOUNG
READERS

OLD
READERS

SÍ

NO

Les històries passaran:
– en una cova subterrània.
– a l’interior del metro.
Els protagonistes seran:
– persones grans.
– joves.
Els protagonistes compartiran:
– costums diferents.

– els mateixos costums.
A tots aquells i aquelles que han deixat
mig cor a casa seva abans d’arribar
Creus que els protagonistes són
aquí.
d’una mateixa nacionalitat?

2 Llegeix el fragment del conte La mare perduda i raona què vol donar a entendre l’autor sobre
les vivències del protagonista i la reacció dels policies. Valora les diferents oportunitats que
tenen les persones segons el lloc de naixement i les circumstàncies familiars.
I dit això, va girar cua i va caminar cap a l’altra punta de l’andana. Els dos policies es van
quedar asseguts al banc sense dir res, com dos estaquirots. (Pàg. 79)
L’autor vol donar a entendre que:



Valoració:
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Mentre llegim

Petites històries del Globus
Àngel Burgas

Llegim de la pàgina 65 a la 131

3 Observa la il·lustració del conte Un marit escanyolit i respon les preguntes.

YOUNG
READERS

YOUNG
READERS

OLD
READERS

Quina expressió mostren les dones grans? Té relació
amb els costums del seu país?

OLD
READERS

Quina expressió mostra la Mey?

4 En la història de cadascun, veiem que els protagonistes, l’Olaf, la Jennifer, l’Ahmed i en Hamir
viuen en una Barcelona en què lluiten diàriament per integrar-se i sentir-se bé. Numera per
ordre de dificultat les raons per les quals penses que no ho aconsegueixen fàcilment. Pots
afegir-hi alguns motius més.
Perquè no coneixen els costums del país d’acollida ni les seves tradicions.
Perquè els seus costums formen part d’un altre entorn cultural i social.
Perquè és difícil que els seus pares trobin feina i es puguin establir dignament.
Perquè les persones del seu nou entorn els tracten amb distanciament.

•C
 reus que les seves famílies o ells mateixos han deixat el seu país per capritx? Penses que ho
han fet per l’objectiu lícit d’oferir als seus fills unes oportunitats que no tindrien al seu país
d’origen?
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Mentre llegim Llegim de la pàgina 132 a la 182
1 Exposa les diferències en el comportament i en la manera de relacionar-se dels companys de
OLD
classe
d’en Zi Yang respecte als seus costums exposats en el conte Orient-Occident.
READERS

YOUNG
READERS

COSTUMS D’ORIENT
YOUNG
READERS

COSTUMS D’OCCIDENT

OLD
READERS

a)

a)

b)

b)

2 Reflexiona i marca què creus que ens vol comunicar l’autor en les situacions següents.
Comenta la resposta amb els companys.
La tia Sun Pei li agafava ben fort el braç i no la volia deixar anar, suplicant-li, en xinès, és clar,
que no l’entenia, que si us plau l’ajudés. La senyora es va espantar una mica, i d’una estrebada
es va alliberar de les mans que la subjectaven com urpes, i va marxar corrent. (Pàg. 140)
La tia no havia vist un punk en sa vida i es va pensar que la volien robar. (Pàg. 140)
La primera imatge de la tia a Barcelona que van rebre en Zi Yang i els seus pares, va ser veure-la
baixar d’un taxi acompanyada de quatre punks amb cresta i cadenes que carregaven els seus
paquets. (Pàg. 143)
Que l’aparença externa de les persones ens pot generar desconfiança envers elles.
Que hem de saber relacionar-nos amb persones que tinguin maneres d’actuar
i de pensar diverses sempre que la seva conducta sigui respectuosa i educada.
Que la possibilitat de comunicar-se verbalment amb les persones evita malentesos
i facilita les relacions.
Que davant les dificultats és millor enretirar-se i abandonar l’objectiu.
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Mentre llegim

Petites històries del Globus
Àngel Burgas

Llegim de la pàgina 132 a la 182

3 Descriu l’escena de la il·lustració del conte La pubilla catalana i explica per què la Beny porta el
vestit popular de Catalunya.

YOUNG
READERS

YOUNG
READERS

OLD
READERS

OLD
READERS

4 Imagina’t i escriu què pot respondre la Clàudia a la seva mare al final de la història relatada en
el conte La torre de vidre.
Mentre la mare remugava, la Clàudia va seguir amb els ulls les corredisses dels nens fins que van
desaparèixer. (Pàg. 163)



5 Llegeix a La vida amb lletra de tango quina és la situació familiar d’en Dolfo, en la qual es
constata que de vegades les circumstàncies interfereixen en les relacions. Si estiguessis en la
situació d’en Dolfo, com reaccionaries?
Quan els pares d’en Dolfo arribaven estaven tan cansats que gairebé no es deien res: seien
davant de la tele, menjaven quatre coses fredes i se n’anaven a dormir. Amb els Mixties sí que
podia xerrar amb total llibertat sobre els seus problemes i les seves il·lusions. (Pàg. 171)
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Després de llegir
1 Llegeix un fragment del missatge que l’autor ha escrit per als lectors i podràs saber què ens ha
OLD
volgut
READERStransmetre en escriure els contes. Reflexiona-hi i respon les preguntes.

YOUNG
READERS

Estimat lector
YOUNG
READERS

OLD
READERS

Aquests relats que conformen les Petites
històries del Globus parlen de nens, nenes,
nois i noies de la teva edat. Però ja has vist
com pot ser, de diferent, la vida de persones
de la mateixa edat, depenent del lloc on et
toca néixer i créixer. Amb aquestes històries,
l’escriptor i el dibuixant han volgut que
pensis en això que acabem d’exposar, el
tema de la diferència i la diversitat entre tots
els nens del món. Sabem que seràs capaç
d’identificar-te amb els protagonistas dels
contes, tot i que a la majoria els hagi tocat
viure experiències dramàtiques.
[...]

D’altra banda, el tema de les Petites històries
subterrànies és la immigració. Els seus
protagonistes ja no són al seu país sinó al
nostre. Avui som un país d’acollida, però
cal recordar que, en altres èpoques, la gent
d’aquí també marxava a buscar feina a
països del nord d’Europa. La convivència
entre els autòctons i els nouvinguts no
sempre és fàcil, i aquest és un bon tema
per debatre a l’aula. Quins són els drets i
els deures dels immigrants, per exemple.
Com ho poden fer per mantenir les seves
tradicions i la seva religió en una societat
que té uns costums i una mentalitat diferent.
Quines estratègies podem utilitzar els uns
i els altres per fer la convivència pacífica,
còmoda i digna.

• Enumera del l’1 al 6 segons si et sembla que les circumstàncies següents condicionen més o
menys la vida i fan que persones d’una mateixa edat visquin de forma molt diferent.
La manera de governar de les persones
que manen al país d’origen.

Les guerres i les seves conseqüències.

L’entorn familiar.

Els recursos naturals del país.

La influència del turisme en el país
d’origen.

El paper de les organitzacions
humanitàries.

• Pensa sobre les diferències en els costums dels nens del món en funció del lloc on han
nascut o crescut. Et sembla que les diferències són una dificultat o bé que aporten riquesa a
la vida humana?

• Creus que a les persones que han deixat el seu país per instal·lar-se en un altre que oferia
més possibilitats de sobreviure els ha estat fàcil fer-ho? Raona la resposta.



12

EARLY
READERS

EARLY
ADERS

Petites històries del Globus
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Després de llegir

2 Marca quins són els valors sobre els quals has pogut reflexionar arran de la lectura d’aquests
contes. També en pots afegir de nous.

YOUNG
READERS

YOUNG
READERS

Constància

Superació

Llibertat

Respecte

Esforç

Amistat

OLD
READERS

OLD
READERS

• Escull algun d’aquests valors i escriu un fragment d’algun conte en què se’n parli.

VALOR:
Fragment:

VALOR:
Fragment:
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Fitxa del llibre
Títol de l’obra: 

YOUNG
READERS

OLD
READERS

Autor: 
Il·lustrador:

OLD

YOUNG
READERS

READERS

Col·lecció: 
Editorial: 
Subgènere literari:

Personatges
Situa els personatges a la taula segons si viuen a Barcelona o en un país estranger. Indica,
també, on viu cadascun.
Anke 		
Chacho
Jennifer
Marcel
Bechir 		
Jayamma
		
			
Viuen a Barcelona

Olaf 		
Marga 		
Ahmed

Hamir 		
Buba 		
Carlitos

Mey		
Beny		
Clàudia

Zi Yang
Tier
Medir

Viuen a l’estranger

Tema
A partir dels conceptes següents, redacta quin és el tema que es planteja en el conjunt de tots els
relats del llibre.
diversitat cultural

emigració
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lluita per viure
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Fitxa del llibre

Argument
Hi ha un personatge que apareix a les dues parts del llibre i que fa de lligam entre totes dues.
Qui és? Explica l’argument de la seva història.
YOUNG
READERS

YOUNG
READERS

OLD
READERS

OLD
READERS

Gènere: contes literaris realistes
Els relats realistes es caracteritzen per...
Descobreix-ho tu mateix, a partir dels trets dels contes que has llegit.
Es narren... 				
					

 fets quotidians.
 fets fantàstics.

Els personatges són...		
					
					

 herois irreals.
 persones que podrien existir o haver existit.
 éssers fantàstics.

L’acció se situa en un temps...
					
					

 passat.
 present.
 futur.

L’espai és...				
					

 llocs imaginaris, inventats per l’autor.
 llocs reals i concrets del món real.

Valor: la interculturalitat
Com es tracta la interculturalitat en el llibre? Com hi apareix?

Quins aspectes et semblen positius i quin negatius de la convivència entre persones que tenen
costums i cultures diferents?

Valoració del llibre
Com valores el llibre que acabes de llegir? Marca-ho.

 Molt bo

 Bo

 Regular
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