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  Maneres de llegir:
Lectura individual i lectura compartida (amb 
familiars, amics, mestres…).

  Podeu treballar-ho des de:
Llengua catalana
Coneixement del medi natural
Coneixement del medi social
Educació en valors.

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

Competència social i ciutadana 
Aquest llibre constitueix un homenatge de 
l’autor, Andreu Martín, a la seva gosseta Brisca. 
Ell s’inspira en la seva mascota per construir 
un relat dinàmic sobre la relació entre els 
animals i les persones, sobre les relacions amb 
la resta de persones i sobre l’amor i la lluita 
per la supervivència.

Intel·ligències múltiples:
Lingüístico-verbal
Intrapersonal
Interpersonal
Naturalista

Per què te’l
recomanem?

Il·lustracions: Ramón Rosanas
Edat: a partir de 8 anys
ISBN: 978-84-661-3980-9
Dificultat de la lectura: Fàcil
Pàgines: 122



Des de les primeres 
pàgines, el llibre estableix 
un paral·lelisme entre les 
conductes animals i les humanes. Així 
com la Paula i la seva família es troben 
i conversen amb els seus oncles de la 
granja, la Brisca i els gossos del seu oncle 
es descobreixen mútuament a través de 
l’olfacte i del joc. Aquest paral·lelisme 
es manté al llarg de la novel·la i serveix 
per abordar qüestions difícils com la 
necessitat, la delinqüència, la importància 
de l’entorn i la recerca (humana i animal) 
de reconeixement i d’afecte.

Crec que la novel·la és interessant perquè 
permet als nens anar més enllà de la 
dicotomia de “bons i dolents” pròpia de 
moltes ficcions (i no ficcions) actuals: els 
convida a reflexionar sobre les raons de 
l’altre i sobre les causes que poden dur 
algú a actuar d’una determinada manera.

La Paula i la Brisca viuen en una mena 
de paradís de jocs i entremaliadures 
fins al dia que la gosseta es perd 
i viu aquella aventura terrible. A 
partir d’aquesta història, els lectors 
descobriran que, molt sovint, al costat 
del nostre món confortable 
i feliç, hi ha altres móns 
tan perillosos com 
apassionants.

Sinopsi:

Martina Fittipaldi
Docent i investigadora 

del grup de recerca GRETEL

La Paula se’n va a passar el dia a la granja dels oncles. Mentre passeja pel bosc amb els pa-
res, esclata una tempesta, i la Brisca, la seva gosseta, es perd. Passen les hores i els dies, i la 
Brisca no torna a la granja, fet que desespera la Paula. Alhora, per aquella zona es comença 
a parlar d’una colla de gossos salvatges que ataquen els animals de les masies i també les 
persones. Pot ser que la Brisca se’n hagi anat amb aquesta gossada? Això voldria dir que 
és viva... Però, si corre amb aquests gossos salvatges, potser és perquè ella també és capaç 
de fer mal a les persones?
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El que
diuen...
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Activitats:

Durant la lectura compartida del llibre, pots proposar als alumnes 
que parin atenció al personatge de la Paula per conèixer-lo millor.

En equips, els nens i nenes completaran un quadre de dues 
columnes: a la primera poden assenyalar els trets que caracteritzen 
la Paula i, a la segona com s’exemplifica en el text.

A continuació, poseu en comú els contingut d’aquestes columnes 
per fer una construció global del personatge. Un cop feta,  podeu 
convidar els alumnes a continuar reflexionant sobre el creixement 
del personatge a partir de preguntes. Per exemple: creus que la 
Paula “creix” durant la crisi viscuda arran de la desaparició de la seva 
gosseta? Què et porta a pensar això? 

La conversa generada a partir d’aquestes preguntes servirà per 
observar com aquest personatge va canviant al llarg de la novel·la: 
com trenca els límits i actua amb valentia per defensar el que 
estima, i com comença a entendre les coses des d’un punt de vista 
més ampli.
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Com creix
la Paula

Tipus de lectura: compartida i 
en equips.

Durada orientativa: 40 minuts.

Objectiu: Aprofundir en els 
trets de la protagonista i anar 
observant com creix al llarg de 
la novel·la.
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En aquesta sessió demanarem que els alumnes parin atenció al 
narrador i a les maneres que utilitza per explicar la història. Per 
tal de fer-ho, primer hauran de llegir en veu alta els següents 
fragments:

Pàgina 16: “Els pares no volen córrer aquest risc. 
La Brisca només és un gos.
No poden jugar amb la salut de la filla ni amb la d’ells mateixos 
per un simple gos”.

Pàgines 28 i 29: “Després [la Brisca] es posa a córrer de nou, 
però aquesta vegada sense cap alegria ni objectiu. Ara només 
la mouen el desconcert i el pànic.
No sap on es troba i, per primera vegada des que va tenir l’atac 
de llibertat, amb els ullets busca ansiosa una presència amiga.
Paula? Jaume? Sílvia? Sam? Espurna? Hi ha algun dels seus amics 
del parc de cada tarda?”

Pàgina 73: “En la foscor de l’habitació, la Paula nega amb el 
cap. Ella no accepta ni acceptarà mai que la Brisca s’hagi tornat 
violenta, encara que estigui morta de gana, és impossible. Mai 
hauria atacat unes pobres gallinetes, ni conillets, i encara menys 
persones”.

Els alumnes han de formar equips, de manera que a cadascún d’ells 
li correspongui treballar un d’aquests fragments (es pot ampliar 
el número de fragments i equips a partir d’altres cites que es 
considerin apropiades per definir el punt de vista del narrador). 
Se’ls pot convidar a reflexionar sobre qui explica en cada cas els 
fets narrats:

En quina persona parla el narrador? 

Qui està explicant els fets?

Què t’ho fa pensar?

Una cop feta aquesta activitat, cada equip presentarà les seves 
conclusions a la resta de la classe.

Per acabar, proposeu que, a partir d’aquestes conclusions, 
investiguin quina relació s’estableix al relat entre la tercera 
persona que narra la història, la manera de narrar-la i les idees 
expressades que, en moltes ocasions, coincideixin amb els 
pensaments de diferents personatges (els pares, en el primer cas; 
la Brisca, en el segon; o la Paula, en el tercer).

A qui fa cas
el narrador?

Tipus de lectura: compartida i 
treball en equips. 

Durada orientativa: 40 minuts.

Objectiu: Observar com es 
duu a terme la construcció del 
narrador i la perspectiva des de 
la qual s’explica la història.
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   Consulta la fitxa del llibre a
També podeu demanar una mostra al vostre comercial.

www.e-cruilla.cat/Brisca

Podeu proposea la relectura del capítol 13 de la novel·la a classe 
(especialment les pàgines 68 i 69), on s’explica el moment en què 
la Brisca ataca el granger per “socórrer els seus amics”.

Després d’aquesta lectura, podeu plantejar als alumnes una 
discussió a partir de preguntes com:

Creieu que la Brisca és una gossa dolenta? Per què?

Quina opinió en teniu de la colla de gossos salvatges? Seria la 
mateixa si fóssiu els grangers?

Per què creieu que s’han tornat salvatges els gossos? Com els 
ha marcat la història?

Quina postura creieu que adopta el narrador sobre el problema 
de la novel·la? Per què?

A partir del debat generat per aquestes preguntes, els alumnes han 
de  reflexionar sobre les diferents cares d’un problema com el que 
planteja la novel·la i assumir una posició raonada al respecte. Això 
els ajudarà a descobrir que la literatura es posiciona i ofereix una 
punt de vista concret respecte als personatges i fets que passen 
al relat.

Per acabar la sessió, pots convidar els nens a escriure, per parelles, 
una carta al director o un article d’opinió argumentant la seva 
posició en relació amb el tema dels gossos salvatges. Les cartes 
es poden llegir en veu alta a l’aula i escollir la millor per enviar al 
diari de l’escola.

Què ha passat
amb la Brisca?

Tipus de lectura: compartida i 
treball en parelles.

Durada orientativa: 60 minuts.

Objectiu: Comprendre que els 
textos literaris posen en joc 
valors i ideologies, i posicionar-se 
sobre els temes tractats.
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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...

La Xola i l’Angelet
Autora: Bernardo Atxaga 
Il·lustradora: Mikel Valverde
ISBN: 978-84-661-2514-7
Nivell de dificultat: 

La Xola i el senyor Grogó se’n van de vacances a 
pagès i allà coneixen l’Angelet, un gos molt tossut 
que s’ha entestat a caçar un ratolí. La Xola decideix 
ajudar-lo, i s’integra tant a la vida rural que al final ella 
també sembla una gossa de poble.
Fitxa del llibre a www.e-cruilla.cat/Xola

Bru Artiac. Operació Gertrudis
Autora: Enric Gomà 
Il·lustradora: Artur Laperla
ISBN: 978-84-661-3618-1
Nivell de dificultat: 

L’àvia Gertrudis ha desaparegut i els pares han decidit 
cancel·lar tots els plans d’estiu, agafar la furgoneta i 
anar al darrere de les poques pistes que ha deixat. Per 
tant, a Bru li toca recórrer les contrades catalanes ficat 
a la furgoneta familiar.
Fitxa del llibre a www.e-cruilla.cat/BruArtiac

El gos de la masia
Autor: Joaquim Carbó
Il·lustrador: Fina Rifà
ISBN: 978-84-661-2007-4
Nivell de dificultat: 

La Meritxell i en Marc, bons amics i observadors dels 
animals i de la natura en general, es retroben en un 
mas amb el gos que es va perdre pels túnels del me-
tro i que ells van ajudar a salvar a El gos del metro. 
Fitxa del llibre a www.e-cruilla.cat/GosMasia

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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