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El misteri de les quatre punyalades, Pau Joan Hernàndez (1) 

EDAT: 13 anys / + 
 
 

INTERDISCIPLINARIETAT: 
 
- Socials: el Vallès Oriental.  
- Ètica: les relacions humanes, l’amistat, l’assassinat. 
- Matèries transversals: la novel·la negra, el llenguatge cinematogràfic.  

 
PROPOSTES DE TREBALL 
  
1.- Quin significat dónes a l’expressió “Aquesta noia és una Barbie”? Quines són les 
característiques que destacaries d’una “noia Barbie”? 
Visita la pàgina web de la nina Barbie http://es.barbie.com/. Coincideix la teva 
definició de “noia Barbie” amb les característiques, aficions i maneres de fer de la 
nina? 
 
2.- Consulta la web de l’Ajuntament de Granollers i respon a les següents preguntes. 
http://www.ajuntament.granollers.org/  
a) Situa Granollers a un mapa de Catalunya. 
b) De quina comarca és capital? 
c) Quants habitants té?  
d) Quin dia és la festa major de Granollers? I quin és el patró? 
 
3.- Relaciona el nom dels personatges amb els seus oficis. Fes una relació de les 
tasques de cadascun d’aquests oficis. 
- BIEL CODINA   Propietari d’un bar 
- SARA    Advocada  
- TIETA VIRTUTS   Jardiner 
- ALÍ BABÀ    Investigador privat  
- MÚNIA    Venedora de joguines  
- BERNAT    Orfebre  
- MAMADOU             Veterinària  
 
4.- Al final del capítol 11 la policia deté els dos culpables. Com reaccionen en Martí i la 
Beti quan descobreixen la veritat sobre en Joel i en Fanta?  
I tu, com reaccionaries davant d’una situació similar? 
 
5.- Respon les següents preguntes sobre la trama. 
- Què és La Cova d’Alí Babà?  
- Quina és la relació entre el Martí i la Beti?  
- Quin tipus d’amistat tenen en Biel i la Múnia?  
- A què és degut l’estat alterat d’en Kuki? 
- Una vegada resolt el misteri, explica de què és símbol la nina Barbie en aquesta 
història?  

http://es.barbie.com/
http://www.ajuntament.granollers.org/
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6.- Relaciona cadascuna de les paraules amb la seva definició. 
- SÒRDID Atribuir a algú la responsabilitat, la culpa d’alguna cosa. 
- OMINOSA   Sense cap interès, insubstancial. 
- METABOLISME  Brut, d’una brutícia repugnant.  
- BATUDA   1) Malastruc, de mal averany, funest. 2) Abominable. 
- IMPUTAR Conjunt de reaccions químiques que tenen lloc en els 

éssers vius. 
- ANODINA Resseguir un indret en cerca de persones o de coses per 

fer-ne una agafada. 
 
7.- Saps què és la síndrome de Down? Comenta i comparteix amb els companys els 
coneixements, experiències o idees que tinguis sobre la síndrome de Down. 
 
8.- Si tu fossis jurat d’un premi juvenil, quins aspectes valoraries per premiar una obra? 
Enumera’n cinc. 
 
9.- Imagina’t que ets un periodista. Escriu cinc preguntes que li faries a l’autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Si sou professor/a i necessiteu el solucionari el podeu demanar al vostre promotor/a 

de la zona o a educacio@grup62infantiljuvenil.cat posant totes les dades del centre i 

el vostre nom i cognom. 
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