
Aquest mes llegim...

LES MEDUSES PRESUMIDES

Il·lustracions: Valentí Gubianas
Edat: a partir de 7 anys
ISBN: 978-84-661-3949-6
Dificultat de la lectura: Fàcil
Pàgines: 72

  Maneres de llegir:
Lectura individual o lectura en parelles a la 
biblioteca d’aula. Lectura compartida amb 
adults (familiars, mestres…).

  Podeu treballar-ho des de:
Llengua catalana
Coneixement del medi natural
Educació artística

  Competències:
Comunicativa lingüística i audiovisual
Artística i cultural
Coneixement i interacció amb el món físic
Competència social i ciutadana

L’Anna Cros ens presenta una tendra història entre 
un avi i la seva neta, Marta, que sempre van junts a 
nedar a la platja. Però una tarda l’avi va sol a nedar i 
no torna. Llavors la Marta decideix anar a buscar-lo 
i s’embarca en una aventura fantàstica que l’ajudarà 
a creixer.

Els lectors s’acabaran preguntant si l’aventura de 
la Marta amb els pops, els crancs i les meduses 
presumides ha passat realment. El relat es mou en 
dos plans diferents que s’acaben fonent: el de la 
realitat i el de la fantasia.

Intel·ligències múltiples:
Lingüístico-verbal
Intrapersonal
Interpersonal

Naturalista

d’Anna Cros

Juny
2016

Per què te’l
recomanem?

#somelquellegim
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El llibre d’Anna 
Cros serà un bon 
descobriment per a aquells 
que s’inicien en l’aventura d’una lectura 
més llarga. Destacaria especialment la 
construcció dinàmica de la narració, l’ús 
d’un llenguatge col·loquial que facilita 
la lectura i la sensibilitat amb la qual es 
construeix la relació entre l’avi i la seva 
neta. També és interessant la càrrega 
literària que aporten les referències 
intertextuals que s’ofereixen als lectors 
(com ara l’explicació de la història 
d’Ulisses i les sirenes, o l’al·lusió, sense 
dir-ho, a La donzelleta de la mar quan la 
Marta es talla els cabells per salvar el 
seu avi ....).

M’agrada especialment una frase en la 
qual, després de rebre l’ajuda d’en Joan, 
el nen de la platja, el narrador es fa ressò 
del pensament de la Marta per dir: «Li 
agradaven els nens perquè de seguida 
entenien les coses importants».

Als lectors els encantarà Les meduses 
presumides per l’actitud de la protagonista, 
la Marta, quan el seu avi desapareix, i la 
valentia amb què es disposa a buscar-lo 
i rescatar-lo de les urpes dels monstres 
que el tenen presoner.

A més, les il·lustracions que acompanyen 
el text són molt vistoses, i aporten 
claredat i llum a la peripècia 
de la Marta.

Sinopsi:

Martina Fittipaldi
Docent i investigadora 

del grup de recerca GRETEL

Dolors Ortiz
Editora de literatura

infantil i juvenil a Cruïlla

La Marta i el seu avi s’entenen molt bé, són molt amics. Cada tarda es troben a la mateixa 
hora a la platja per anar nedant fins a les boies. Però un dia l’avi marxa tot sol i desapareix 
al mar. La Marta està convençuda que les meduses el tenen presoner, i decideix anar a 
rescatar-lo, encara que l’aventura li costi deixar enrere alguna cosa més que la por.
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2016

El que
diuen...
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Activitats:

Durant la lectura del llibre, o tot just després, convida els nens a fer 
una relectura de la pàgina 15, on es narra la història de les sirenes 
i del seu famós cant. Aquest gest de complicitat intertextual pot 
ser l’inici d’una recerca al voltant de la figura de les sirenes.

La lectura conjunta de fragments de L’odissea o de contes com ara 
La donzelleta de la mar els pot ajudar a realitzar una investigació  
sobre les sirenes, per tal de construir la primera entrada d’un 
diccionari d’éssers mitològics.

A partir d’aquí, pots recomanar diferents lectures on apareguin 
altres personatges i éssers que puguin completar aquest diccionari 
o enciclòpedia mitològica.

LES MEDUSES PRESUMIDES d’Anna Cros
Juny
2016

Coneixem
a les sirenes

Tipus de lectura: compartida.

Durada orientativa: tres sessions 
de 40 minuts.

Objectiu: Comprendre la 
literatura com un diàleg entre els 
textos a partir de l’establiment 
d’una xarxa de lectures.
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Després de la lectura del llibre sencer, proposa als alumnes 
que, per parelles, escriguin una carta a en Joan Passamuntanyes 
i Terraendins per agrair-li que els deixés les seves tisores i per 
explicar-li tota l’aventura viscuda al mar. Es pot acompanyar el 
relat amb dibuixos, també.

Un cop escrites totes les cartes, poden escollir la millor i enganxar-
les totes en una làmina per tenir-les a la vista a la classe. És una 
bona manera de crear un ambient de lectura!

 Escrivim
una carta

Tipus de lectura: per parelles.

Durada orientativa: 40 minuts.

Objectiu: Reformular la història 
viscuda per la Marta al mar.
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   Consulta la fitxa del llibre a
També podeu demanar una mostra al vostre comercial.

www.e-cruilla.cat/medusespresumides

Fent una lectura en veu alta del llibre, et pots aturar a les pàgines 
39 i 53, per emfatitzar el coneixement que té la Marta tant de la 
llengua dels pops (pàg. 39), com de la llengua dels crancs (pàg. 53) 
i l’ús que en fa. És un moment propici per iniciar una conversa 
amb els alumnes sobre la lògica que es segueix en la construcció 
d’aquestes llengües.

A partir d’aquí, proposa’ls que, en grups de quatre persones, 
pensin com podria ser la llengua de les meduses (per exemple a 
partir del seu nom o del seu so característic: “flop, flop, flop”), i 
reescriguin els diàlegs de la Marta i les meduses de les pàgines 58 
i 60 per traduir-los al “medusià”.

Com a tancament de l’activitat, convida els nens a llegir els diàlegs 
que han elaborat i a reflexionar sobre la llengua no únicament 
com a eina que serveix per a la comunicació, sinó com a material 
que pot ser usat per al joc.

Inventem un
nou llenguatge

Tipus de lectura: en veu alta 
(compartida) i en grups.

Durada orientativa: 40 minuts.

Objectiu: vincular la lectura 
amb el joc i descobrir el plaer 
dels jocs lingüístics.
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Què n’has pensat, del llibre, mirant la coberta?

Què és el que t’ha agradat més?

Què has après?

Pinta la teva valoració:

A qui recomanaries aquest llibre?

Comparteix-ho a www.exitlector.cat/.........................................................................
PER AL MESTRE/A - Registra’t a www.exitlector.cat, crea una classe i escriu l’adreça aquí. Els teus alumnes podran 
entrar-hi i compartir de manera virtual els llibres que hagin llegit i les seves opinions, escriure un conte col·laborativament o 
gravar-se llegint en veu alta, entre altres coses. (Entorn gratuït, basat en Wordpress)

FULL PER ALS
ALUMNES

La teva opinió:
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Més llibres que et poden interessar...
El missatge secret
Autora: Flavia Company 
Il·lustradora: Elisabeth Sabala
ISBN: 978-84-661-0916-1
Nivell de dificultat: 

Els avis conviden el Tomàs i la Lola a passar el cap de 
setmana a la platja. Mentre juguen a la sorra troben 
una ampolla amb un missatge: algú demana ajuda 
des d’un casalot abandonat i fantasmagòric. La colla 
decideix anar d’amagat a alliberar aquesta persona.
Fitxa del llibre a www.e-cruilla.cat/missatgesecret

Una nit molt moguda
Autora: Roser Atmetlla 
Il·lustradora: Nuria Feijoo
ISBN: 978-84-661-4022-5
Nivell de dificultat: 

Quan l’habitació quedava a les fosques, la Maria no po-
dia tancar els ulls perquè llavors venien els llops, el 
pingüí caníbal, la bicicleta boja... Una tarda va conèixer 
el senyor Colera, i va tenir una idea: i si li explicava el 
seu secret? Ell era una eruga i potser la podria ajudar!
Fitxa del llibre a www.e-cruilla.cat/nitmoguda

La Muntanya de les Tres Coves
Autor: Per Olov Enquist
Il·lustrador: Stine Wirsén
ISBN: 978-84-661-4027-0
Nivell de dificultat: 

La Mina s’ho passa molt bé amb el seu avi i per això, 
quan proposa d’anar a la Muntanya de les Tres Coves 
d’amagat dels pares, ella i els seus cosins de seguida 
s’hi apunten. Però quan gairebé són al cim, l’aventura 
secreta és a punt de transformar-se en drama.
Fitxa del llibre a www.e-cruilla.cat/muntanya

Els recursos que conté aquest dossier han estat elaborats per Martina Fittipaldi, membre del 
grup de recerca GRETEL i docent del màster en Llibres i Literatura per a Infants de la UAB.
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