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1. AUTOR 

Lectura de la biografia de l’autor: Manuel de Pedrolo.  

 

2. ARGUMENT (RESSENYA) i opinió personal 

Podries explicar una mica l’argument del llibre?  

T’ha agradat el llibre? Què t’ha agradat més? Per què? 

 

3. TÍTOL 

Per què es diu Mecanoscrit del segon origen?  

Què és un mecanoscrit? 

 

4. PERSONATGES 

Quins personatges apareixen al llibre? Com es diuen? Els podeu descriure?  

Quin paper hi fan a la novel·la? 

 

5. PUNTS GEOGRÀFICS 

Fem un llistat dels punts geogràfics que apareixen en el llibre. 

6. GÈNERE 

El Mecanoscrit és una obra de ciència-ficció. Per què l’emmarquem en aquest gènere? Quines 

altres obres de ciència-ficció coneixes? Hi trobes punts en comú? 

7. ALTRES OPINIONS  

Quins d´aquests aspectes t´ha fet més interessant la lectura 

conèixer la vida de l´autor i el context 

el tema tractat 

l´argument i l´estructura 

la descripció de personatges i espais 

els recursos literaris i les tècniques 

és una obra que em fa pensar 

8. LLENGUATGE i VOCABULARI 

T’ha sigut fàcil la lectura o t’ha costat? Has hagut de buscar al diccionari? Creus que tens 

vocabulari suficient per llegir-te un llibre en català? 

9. ALTRES LECTURES 

A part d’aquest, quin altre o quins altres llibres t’has llegit en català? 

 

10. PARAULES: SIGNIFICATS 
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Relaciona les paraules amb el seu significat: 

1. bassa                                                   

2. bruna 

3. runa 

4. pols 

5. travessar  

6. ocell 

7. turó 

8. cova 

9. netejar 

10. febre 

11. llavor 

12. espantar-se 

13. gosar 

14. perillós 

15. afores 

16. hort 

17. iot 

18. tremolar 

19. boig 

 

a) muntanya petita i no gaire alta 

b) vaixell petit, que es fa servir per a esport i per a passar-ho bé 

c) moure’s, fer moviments petits i ràpids pel fred o per la por 

d) conjunt de materials que queden després de tirar a terra una casa, una paret, etc. 

e) que fa o diu coses estranyes, que no són normals 

f) temperatura alta del cos a causa d’una malaltia 

g) que pot fer mal, que té un perill 

h) forat gran sota terra o dins una roca 

i) conjunt de partícules diminutes, de terra seca i d’altres matèries, que poden ésser alçades i 

emportades pel vent 
j) Animal vertebrat, ovípar, de sang calenta, que té el cor amb quatre cavitats, respiració pulmonar, el 

bec corni, el cos cobert de plomes i les extremitats toràciques en forma d’ales aptes per al vol 

k) forat gran que s’omple d’aigua o que recull aigua de la pluja 

l) tros de terra on es planten i es fan créixer verdures 

m) de color fosc, moreno o morena 

n) cases, camps, etc. que són fora d’una ciutat o d’un poble, però no gaire lluny 

o) agafar por 

p) davant d’infinitiu, tenir el coratge suficient per a fer l’acció indicada per aquell infinitiu 

q) part del fruit del qual naixerà una planta 

r) fer neta una cosa 

s) passar a través (d’alguna cosa). Traspassar 

 

11. TEMPS VERBALS 
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Acaba de completar aquest fragment de la novel·la amb els temps verbals corresponents. 

 

(...) 

El cel _________ (ser) ple d’uns aparells que __________ (volar). El soroll cada vegada ______ 

(ser) més fort, i va ser llavors quan el terra ____________ (començar) a moure’s. 

Però l’Alba ______________ (llançar-se) a l’aigua al lloc on ______________ (caure) en Dídac. 

Mentre ___________ (nedar) cap al fons de la bassa, l’aigua _____________ (estirar) l’Alba cap 

amunt amb força. Al final, la noia _____________ (arribar) al fons de la bassa i _____________ 

(poder) agafar en Dídac). 

Ja fora de l’aigua, l’Alba ______________ (posar) el nen damunt l’herba, de costat, perquè li 

sortís l’aigua que ___________ (tenir) dins. Però en Dídac no ______________ (respirar). 

L’Alba _____________ (posar) la seva boca damunt la del nen per passar-li aire. Llavors, en 

Dídac ____________ (obrir) els ulls i _____________ (començar) a moure’s. 

(...) 

 

  

12. PRONOMS FEBLES 

Acaba de completar aquest fragment de la novel·la amb els pronoms febles corresponents. 

 

(...) 

      Darrere la masia, ______ van trobar un tractor. 

- Pots arreglar____, Dídac? 

El noi havia llegit uns quants llibres de mecànica l’hivern passat i va dir: 

- Em penso que sí. Ens quedarem a viure aquí? 

- ______ estarem més bé que a la cova, Dídac. 

I durant quatre dies l’Alba i en Dídac van dur les seves coses cap a la masia. Després, van 

arreglar la casa i _______ van netejar. També van tancar les gallines. 

- Així tindrem ous –va dir l’Alba. 

A la masia, _______ van trobar menjar i mobles. 

- No t’agradaria dormir en un llit, Dídac? 

El noi va agafar la mà de l’Alba i ______ va dir: 

- No m’agradaria si he de dormir sol. Jo vull dormir amb tu. 

A prop de la casa ____ havia raïm. En Dídac i l’Alba _____ van collir i _____ van assecar 

per a l’hivern. 

(...) 

 

 

13. FINAL DE LA HISTÒRIA 

Podries imaginar-te un altre final de la història. De quina altra manera podria acabar. 

 

 

 

 

 


