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Julie dels Llops, Jean Craighead George 
EDAT: 12 anys / + 

 
 

INTERDISCIPLINARIETAT 
 
– Socials: La colonització: la dramàtica integració dels esquimals i d’altres pobles 
autòctons a la vida occidental. 
– Ètica i Educació per a la ciutadania: Reconeixement dels valors de la pròpia cultura, la 
reivindicació d’una vida més acord amb la natura. 
– Matèries transversals: ecologia, la supervivència en un món hostil. 
 
 

PROPOSTES DE TREBALL 
 
1. Abans d’emprendre el viatge la Julie agafa vuit objectes que creu que necessitarà. Què 
hauries agafat tu? 
Omple la graella que tens a continuació: 
 

 
 
2. La Julie està perduda en la immensitat del desert Àrtic. Com ha arribat a aquesta 
situació? 
 
3. Com passa a formar part de la llobada? 
 
4. Per què renuncia a viatjar a Sant Francisco i a viure amb Kapugen? 
 
5. Quins són els valors humans dels esquimals i quins són els dels gussaks? 
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6. Explica en 10 ratlles aproximadament alguns dels trets de la cultura esquimal que 
t’hagin sobtat més. 
 
7. La Miyax quan és petita parla esquimal, quan viu al costat dels gussaks parla anglès i 
finalment torna a parlar la llengua dels esquimals. Al llarg de la novel·la apareixen una 
sèrie de paraules que pertanyen a aquesta llengua. Dedueix pel context què volen dir. 
• ulo (p. 18) 
• lemming (p. 19) 
• gussak (p. 21) 
• kuspuk (p. 31) 
• ukpik (p. 50) 
 
8. Relaciona: 
PLANTEJAMENT - PRIMERA PART: AMAROQ, EL LLOP 
NUS - SEGONA PART: MIYAX, LA NOIA 
DESENLLAÇ - TERCERA PART: KAPUGEN, EL CAÇADOR 
 
9. Explica què vol dir Kapugen a la seva filla: 
«—Sí, ets esquimal —va dir—. I no ho oblidis mai. Nosaltres vivim com altra gent no pot 
fer, perquè entenem la terra de debò.» (p. 85) 
 
10. A la pàgina 91 trobaràs un carta que l’Amy envia a la Julie. No es coneixen i és la 
primera vegada que l’Amy li escriu. Escriu una carta i presenta’t a un noi/noia desconegut, 
amb la intenció d’iniciar una relació d’amistat per correu (pots utilitzar la de l’Amy com a 
model). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(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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