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1.- Què et suggereix la imatge de la portada del llibre?

3.– Què saps de l'autora del llibre?

Activitat 1

Abans de començar la lectura d'aquest llibre, contesta a estes preguntes i després comenta les teues 
opinions amb altres companys.

2.– Quins personatges ixen en la portada? Seran els personatges principals?

4.-De la ilustradora et podem dir que és naixcuda a València en 1990. És diplomada 
en Diseny de Moda a la EASD de València a l'any 2012 i cursa 4t. de Filologia 
Anglesa. També és gran aficionada a la pintura i al dibuix.



Fes la llista de coses que li agradaria fer a Àlvar i que no s'atreveix a fer.
Tu, quines coses fas amb els teus amics?

Activitat 2

Ara cal llegir el primer capítol del llibre “Quin camí”. Recorda  que cal fer la lectura personal escribint 
les paraules o expresions que no entengues Tampoc pots llegir més, para't ací.

Escriu ací  les paraules o expresions que trobes en tota la lectura i que no entengues molt bé els seus 
significants.

Activitat 3

A continuació vas a descriure com t'assembla és el protagonista de la història i quin és el problema 
que pot tindre. Enumera quines coses li fa el grup, que són clarament comportaments abusius.

Activitat 4

Àlvar: Tu:

Capítol 1: “Quin camí”



Activitat 5

Quines consequències penses que tindrà l'aïllament d' Àlvar en el seu caràcter i en la convivència 
amb la gent:

Activitat 6 Capítol 2: “Pau”

Quines diferències trobes en els trets de caràcter entre Àlvar i Pau

Activitat 7

Els xics que s'agrupen en el banc de l'esquerra de l'institut, què li recorden al nostre protagonista?

Tu has tingut que canviar de domicili alguna vegada? Has deixat algun amic en una altra ciutat? Com 
ho vares viure? Si no ha sigut així, com penses que ho viuries?

Activitat 8

Quàntes maneres d'acaçamen coneixes tu?



Capítol 3: “Un nou dia”

Activitat 9

Ara llig el tercer capítol “Un nou dia”

Contesta: Quina relació familiar penses que hi ha en la família d'Àlvar?

Activitat 10

Enumera els sentiments negatius que sent Àlvar:

Si Àlvar fora amic teu, què li diries?

Activitat 11

Coneixes alguna persona que pateixca una discapacitat sensorial, psíquica o motora? Penses que per 
esta condició també pateixen maltracte per part dels companys?

.Quines condicions físiques i mentals cal que tinga una persona per a no patir acaçament?



Capítol 4: “La ferida”

Activitat 12

Llig el capítol quatre “La ferida”

On penses que s'ha pogut amagar Samuel en el bany?

Com penses que hagueren reaccionat els teus pares si hagueres fet el mateix del que acusen a Àlvar?

Penses que el drama del càncer afecta només al que el pateix o a tots al seu voltant? En què li afecta 
a Àlvar?

       Àlvar parla amb son pare de l'acaçament que 
rep.

        Àlvar es fixa en Clara.

        La mare d'Alvar parla amb el director de 
l'institut

        Els companys d'Àlvar es riuen d'ell y fan 
burletes del que ha dit el profesor.

        Àlvar veu com sa mare puja al cotxe i 
desapareix.

        Pau el deixa i se'n va.

Ordena en el temps. Recorda i  numera de l' 1 al 6.

Activitat 13

Desenvolupa les idees que el pare d'Àlvar ha exposat al seu fill
Respecte al que cal que faça Àlvar:

Podeu consultar el llibre per recordar l' ordre en el que van succeïr els esdeveniments.



Activitat 14

Respecte al seus agressors:

Què trobes de positiu, tindre la teua edat?

Què li trobes de negatiu, a la teua edat?



Capítol 5: “L'abisme”

Activitat 15

Llig el capítol 5 “L'abisme”

Resumeix les idees principals.

Com creus que acabarà la història d'Àlvar?

I la de Pau?

Com solucionaries tu el problema que tenen?

Activitat 16

De la intervenció dels mestres, quines són les que valores com a més efectives per ajudar als 
protagonistes



Capítol 6: “És possible”Llig el capítol 6 “És possible”

Activitat 17

Quina importància té que aparega Ludi en la vida d'Àlvar?

Activitat 18

Enumera les propostes que apareixen en la campanya del relat, com a mesures per resoldre el 
problema de l'acaçament:

I ara tu,  escriu d'unes altres que puguen ajudar a evitar que pateixquen “bullying”persones de la 
teua edat: 



Activitat 19

Inventa una altra portada per al llibre. També escriu un altre titol.

Activitat 20

Per últim valora la història del llibre. Puntua de l'1 al 10. Quan més alta la puntuació, millor la valores.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
M'ajudat a prendre conciència de que és un 

problema molt greu: 

M'agradat la manera de contar la història: 

El seu llenguatge és fluit i apropiat. Volia 
continuar llegint: 

Ha fet que el tema m'interesse i d'ara en avant 
el tindré present: 

M'agradat l'estructura del llibre: 

El final obert facilita l'interacció del lector: 

De forma global: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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