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1. Fitxem el llibre:

Autor/a: .........................................................................................................
Il·lustrador/a: .................................................................................................
Títol: ..............................................................................................................
Editorial................................................................ Any:.................................
Col·lecció: ........................................................... Número: ..........................
Nombre de pàgines:............................................. Nombre de capítols .........
Té il·lustracions?................ A color..................... En blanc i negre ..............
Personatges més importants: .........................................................................
 .......................................................................................................................
Qualifica el llibre de 0 a 10: .........................................................................
Opinió personal: ............................................................................................
 .......................................................................................................................
 .......................................................................................................................  

2. Sopa de lletres. Si pares atenció trobaràs el nom de set objectes necessaris per eixir 
d’acampada.

A E I U O W S
B R F D E F A
L U P A H T C
L O C L A E D
A D R O C N E
N P B X R D D
T A O I T A O
E B T U C O R
R D E R A U M
N F S B Z R I
A P A M G A R
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3. Respon a les següents qüestions.

• Com saps, Adrià és un dels protagonistes de la història. Penses que té problemes a 
casa? Explica de quin tipus són.

• Per què el poble de Torre-seca està despoblat?

• Quina cabana ocupava Sandra i quines eren les seues companyes? I Adrià?
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• El viatge en autobús dóna per a parlar de moltes coses, 
per exemple d’excursions anteriors. Quina eixida és la que 
recorden? Hi has estat?

• Van anar a l’acampada els grups A, B i C, saps quin és 
el nom dels tutors d’aquests grups? Comenta alguna carac-
terística de cadascun.

• Explica en què consistia l’operació felicitat d’Adrià.

• La visita al Casino es va cobrar una víctima i un ferit. Recordes qui són i què els 
va ocórrer?

• Explica de manera breu la història que conta Ferran durant la vetllada.

• L’últim matí al campament els tutors organitzaren un joc d’orientació per grups. 
N’hi va haver un que tornà d’hora. Quin va ser? Com va acabar l’aventura?

• Per quin motiu desaparegueren els encarregats del campament?

4. Curiositat. El càmping no va començar a practicar-se com a activitat de temps lliure 
fins després de la Segona Guerra Mundial, allà cap al 1945.

5. Inventa el menú del menjador del càmping on passaràs les vacances d’estiu. Recorda 
que has d’elaborar una dieta equilibrada que combine tots els aliments necessaris per 
no tenir cap dèficit.

6. Qui ha dit que la llengua i les matemàtiques no s’adiuen? Desxifra el missatge i com-
provaràs la complicitat que tenen aquestes dues disciplines. Hi ha tretze paraules.

C(R – 3)RR(A + 4)(S + 2)   (C-2)LS   BR(C – 2)Ç(R-3)S   D(A+4)    L(A+4)S
V(R-3)STR(A+4)S   M(C-2)R(A+4)S   P(A+4)RQ(S+2)(A+4)   (S+2)
M(C-2)T(C-2)R(A+4)M   (C-2)   T(R-3)TS   V(R-3)S(C-2)LTR(A+4)

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

7. Què posaries a la motxilla per fer una acampada al Penyagolosa? Per cert, saps on està 
aquesta muntanya?

8. Quan anem d’acampada volem gaudir al màxim de les instal·lacions i de les rutes que 
envolten el paratge. El més normal és que no passe res però cal que ens preparem per 
si de cas s’hi produeix algun accident. Coneixes els primers auxilis? Com actuaries si 
alguna persona s’esquinça el peu? Saps quin és el telèfon d’emergències?
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9. Un dels encarregats del campament, Juan Luis és mexicà. Sabries dir els gentilicis 
d’aquests països.

 Estats Units d’Amèrica 
 Portugal 
 Canadà 
 Itàlia 
 República Txeca 

10. Relaciona amb una fletxa cada frase feta amb el significat.

anar al gra
girar pàgina
ser un bleda

estar una mica 
mosca

no fer bona fil
posar-se com una 

tomata
 

enrogir

no tenir presència

directament

persona ximple

deixar córrer

molestar-se

11. "Una nit fora de casa sense històries de por no té gràcia…" (p. 49). Inventa una nar-
ració que incloga elements misteriosos. Pots utilitzar les paraules següents: ombra, 
foguera, runa, església, quinqué.

12. Curiositat. Els cumulonimbus són un tipus de núvols obscurs i d’aspecte pesat l’evo-
lució dels quals és vertical. Els cirrus i els estratocúmuls també són formacions nuvo-
loses. A l’enciclopèdia pots trobar més informació. Consulta-la perquè de debò que és 
molt interessant!

..................

...  ..................................................................
 .................................................................
 .................................................................
 .................................................................
 .................................................................
 ..................................................................

 .....................................................................
 ...............................................................................

 ..................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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13. Anar d’acampada permet practicar esports de risc. El llistat que hi ha a sota conté 
els noms normatius d’alguns d’aquest tipus d’activitats esportives, escriu al costat el 
nom en anglés:

 Bicicleta tot terreny 
 Salt de pont 
 Ala de pendent 
 Senderisme 
 Descens de barranc 

14. La Pasqua és l’època ideal per anar d’acampada, veritat? Explica on aniries i amb 
qui.

15. A la pàgina 18 apareix la paraula quasi i Adrià en fa la separació sil·làbica de manera 
incorrecta, gràcies que el seu amic li fa l’oportuna correcció. Escriu altres paraules 
que continguen un diftong i separa’n les síl·labes.

16. Curiositat. Al llarg de la història s’ha parlat dels aquelarres. Pot ser en sabies alguna 
cosa però de segur que no saps d’on ve aquesta paraula, para atenció: aquelarre és 
una paraula d’origen basc formada per ‘aker’ que vol dir boc (mascle de la cabra) i 
per ‘larre’ que significa prat. En valencià també es pot dir sàbat.

17. Anar d’acampada és una experiència molt bonica però l’encant pot esdevenir des-
gràcia si no tenim cura del medi ambient. Elabora un decàleg per evitar incendis 
forestals.

18. Torre-seca és un topònim que s’escriu amb guionet. Saps per quin motiu? Doncs 
perquè les paraules compostes el primer terme de les quals acaba en vocal i el segon 
terme comença per r, s o x n’han de dur? Coneixes altres noms de pobles del País 
Valencià que porten guionet? Esmenta’ls.
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19. Sopa de lletres. Entre l’embolic de lletres trobaràs set elements necessaris per a tenir 
una farmaciola.

T I R I T E S
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I C SG
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P R F D A T C

A U P A N T C

R O C A A E O

D D U O C S T

A G B X E E O

R A O N T R E

A B E I C U N

P B O R A M P

S D S B Z R E

E P A M G A L

20. Al principi de la novel·la, en un atac de gelosia Adrià diu que Marc és un esnob, què 
vol dir això? Pots emprar el diccionari.

21. Il·legalment (p. 23) és el contrari de legalment. Forma els contraris de les paraules 
que et proposem.

 mortal 
 navegable 
 legítim 
 suficient 
 real 

23. Les tres persones encarregades de l’alberg de Penyafreda són bastant peculiars pel 
que fa a l’aspecte físic. Agafa un parell de trets de cadascun i inventa un nou perso-
natge que combine aquests trets.

24. El senyor Felip ha estat batejat amb el malnom ‘El pirata Morgan’ pel seu aspecte. 
Tu o la teua família teniu algun malnom? Quin és i quin és l’origen?
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25. Els personatges de la novel·la són joves i enamoradissos. Al capítol 5 s’hi fan reve-
lacions al voltant dels seus sentiments. Elabora un croquis on quede clar qui estima 
a qui.

26. Per a orientar-se per la muntanya va bé tenir a mà un mapa topogràfic. Busca’n un del 
País Valencià i assenyala els cims més alts. Demana ajuda si no saps interpretar-lo.


