1er CICLE ESO (a partir de 12 anys)
Fitxa llibre:
LES SENDES
ÀREES CURRICULARS
1. Llengua i Literatura
EIXOS TRANSVERSALS
1. Educació per a la pau i convivència social
VALORS
1. Importància de la família
2. Amistat
LLEGIR I PENSAR
1. Per què creus que el llibre es titula Les sendes? En
un dels capítols de l'obra, apareix una possible pista.
Busca-la i intenta explicar amb les teues pròpies paraules
què significa.
2. Mampa intenta ajudar la seua amiga Maria quan esta
li confessa que li agrada Lluís, i Dani intenta fer el mateix
quan Paqual li parla del seu temor al fracàs escolar.
Com hagueres ajudat tu a Maria?, i a Paqual? Potser,
en alguna ocasió, algun amic teu t'ha demanat ajuda:
què has fet tu?, com li has ajudat a solucionar el
problema?

3. Al final del llibre, Mampa adquirix una important
responsabilitat amb el naixement de Beatriu: haurà
d'exercir de germana major i cuidar d'ella. Recordes
quina sensació vas experimentar quan va nàixer el teu
germà? Si, igual que Dani, tens germans majors, quina
és la teua relació amb ells? Si no tens germans,
t'agradaria tindre?, per què?
PENSAR I JUGAR
Pares i fills
Objectiu:
Comprendre les dificultats i motivacions dels pares a
l'hora d'educar-los.
Aprendre a argumentar correctament les opinions.
Dinàmica:
A partir de la relació entre els nostres protagonistes i els
seus pares, podem organitzar un col·loqui en classe en
què els alumnes expressen la seua opinió sobre la forma
en què els eduquen els seus pares i sobre l'educació
en general. Pensen que els seus pares són estrictes o
permissius? Què és millor? Per què? Com pensen ells
que és l'educació actual dels xiquets?

PROVA DE COMPRENSIÓ LECTORA
1. Què és el que més els agrada del col·legi a Mampa
i a Dani?
a) Les classes
b) El jardí interior
c) No els agrada res
2. La nova casa de Dani s'ubica en:
a) Urbanització Fontseca
b) Urbanització Fontsanta
c) Urbanització Els Robles
3. De què es coneixen Tomàs i Ramon, els pares de
Mampa i Dani?
a) Són socis
b) Són veïns
c) Van ser junts al col·legi i a la universitat
4. Amb quin dels seus germans manté Dani una relació
especial?
a) Amb Lluís
b) Amb Ana
c) Amb Inma

6. Quants germans té Mampa?
a) Una germana: Maria Izquierdo
b) Una germana: Beatriu
c) No té germans
7. Per què ingressen a Dani en l'hospital?
a) Per un accident de cotxe
b) Per un atac d'apendicitis
c) Per un refredat
8. Què li regalen a Dani els seus amics quan acudixen
a visitar-lo a l'hospital?
a) Un llibre
b) Una caixa de bombons
c) Una medalla
9. Mampa i Dani estiuejaran a...
a) Calp
b) Xàbia
c) Es queden a casa
10. A Maria Izquierdo li agrada:
a) Pasqual
b) Lluís
c) Dani

5. Quin problema té Pasqual?
a) No sap anar amb bici
b) Li costa estudiar
c) No juga bé al bàsquet

* Solucions: 1-b; 2-a; 3-c; 4-b; 5-b; 6-b; 7-a; 8-c; 9-b; 10-b.

