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 Llegir la sobre la immigració del Josep M. Terricabras. Comentem-la. 

 Parlem de  De què tracta el llibre? Quin és l’argument? 

 Per què es diu “ ”? Què és el Rif?

 de pàgines.

- Llegim la pàgina 20 i comentem-la.

- Llegim la pàgina 31 i comentem-la.

- Llegim la pàgina 39 i 40 i comentem-la.

- Llegim la pàgina 45 i comentem-la.

 les paraules amb el seu significat: 

1. Rubí                                                  

2. bocí 

3. esforç 

4. anar de cara 

5. llençar 

6. verí 

7. guenyo 

8. mirar de reüll 

9. dessuadora 

10. girar cua 

11. picar l’ullet 

12. clatell 

13. fer piruetes 

14. capcot 

15. gemec 

 

a) no enganyar, ser sincer 

b) Samarreta de cotó, de màniga llarga, que hom utilitza com a part superior del 

xandall o també com a jersei esportiu 

c) algú que mira malament amb els ulls 

d) fer alguns salts, girs i altres acrobàcies amb el monopatí, per exemple. 

e) Tirar (alguna cosa) a terra o posar-la en un lloc destinat a recollir les deixalles, per 

desfer-se'n 

f) riu vermell 

g) So planyívol, inarticulat, que ens fa exhalar un dolor, una pena que ens afligeix 

h) Intensitat a l’hora de fer alguna activitat, fer les coses amb moltes dedicació 

i) Mirar amb les ninetes dels ulls girades cap a un costat 

j) Anar-se’n, marxar del lloc on et trobes 

k) tros petit, porció d’una cosa 

l) Metzina, especialment la segregada per un animal 

m) Tancar un ull com a senyal de complicitat amb una persona 

n) Anar amb el cap mirant a baix, cap a terra 

o) Part posterior del coll del cavall a l'indret de la seva junció amb el cap 
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Ha sigut difícil la lectura del llibre? Com heu trobat el nivell de llengua? 

Hi ha algunes frases o expressions que no heu entès?  

 

Us ha agradat el llibre? Per què? 

Què us ha semblat la història? 

Què heu après després de llegir el llibre?  

 

 


