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Propostes de treball sobre la lectura “El misteri de les campanades”. 
 

1.- Quin és l’argument d’El misteri de les campanades? 
     Intenta fer el resum amb les idees principals de cada capítol. 
 
2.- Què hauria passat si, a passat de tot el rellotge haguera continuat tocant tretze 

campanades? Inventa un final diferent del que ha escrit Xabier P. Docampo.  
 
3.- Fes una valoració crítica del llibre on expresses la teua opinió. (Què és allò que 

t’ha agradat més de la història i què és el que no t’ha agradat, si la seua lectura és 
agradable o no, si creus que és vàlida per a recomanar-la als teus amics i 
companys, etc.). 

 
4.- L’estructura temporal del llibre és lineal, és a dir,  l’autor presenta els fets d’una forma 

ordenada segons passen en el temps. 
    - Resumeix en tres frases cadascuna de les parts del llibre: introducció, nuc i 

desenllaç. 
 
5.- Aquesta història presenta una variant en l’estructura lineal, ja que l’autor la fa precedir 

d’una carta i l’acaba amb una postdata. 
    5.1 Quina creus que és la finalitat de la carta de presentació? 
 

    5.2 I la finalitat de la postdata? 
 
6.- El narrador és qui conta la història, assenyala l’ordre dels fets, descriu on passa, indica 

les actituds i gestos dels personatges. 
   6.1 Numera les següents frases seguint l’ordre en què les hauria contat el 

narrador: 
      · La nit de la torrada de sardines també van sonar tretze campanades. 
      · Cristina rep dins d’un llibre el primer missatge. 
      · Troben una casa on hi ha un cartell que diu ENTREU!. 
      ·  El missatge que troben al molí consisteix en un laberint que han de passar. 
      · Al campanar d’Eiranova col·loquen un rellotge. 
      · Nous missatges els donen noves energies. 
      · El berenar els aclareix moltes coses. 
      · El riu és tan brut que impressiona els amics. 
      · El rellotge es torna boig i fa tretze campanades. 
      · Alguns amics de la colla estan tan decebuts i desorientats que pretenen 

abandonar la investigació. 
 
    Una narració és omniscient si es contada per una persona desconeguda, que sembla saber 

el que parlen i senten tots els personatges, i per això la història està narrada en tercera 
persona. 

     Una història està narrada de forma subjectiva si la conta en primera persona i és un 
personatge més de la novel·la. 

 
     6.2 El narrador del llibre parla en primera persona o en tercera? 
 

    6.3 La narració és omniscient o subjectiva? 
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    6.4 Busca l’últim paràgraf de la pàgina 104. Imagina que Pedro és el narrador. 
Reescriu el paràgraf fent els canvis necessaris. 

 
7.- L’estil. 
    7.1 Què predomina en el llibre que acabes de llegir: la narració, la descripció o el 

diàleg? 
 

 7.2 L’autor vol que el llibre siga participatiu. Creus que ho aconsegueix? Quins 
recursos utilitza? 

 

 7.3 Tria els substantius més adequats per definir les característiques del text. 
     terror   reflexió  realisme  agilitat  intriga 
     ecologisme  romanticisme humor  lirisme  diversió 

 
    7.4 Quin tipus de llenguatge creus que utilitza l’autor: culte, col·loquial, vulgar o 

especialitzat? 
 
8.- Dintre dels personatges, en totes les narracions hi ha un o més protagonistes.  

8.1 En el cas d’El misteri de les campanades, quins són els protagonistes?  
 

8.2 Entre els personatges, hi ha algun que destaque? Qui? 
 

8.3 Un dels personatges secundaris de la novel·la és Anxo, l’apotecari. Completa 
la següent taula amb tres personatges secundaris més. 

 

PERSONATGE PROFESSIÓ ACTIVITAT 

Don Anxo Apotecari  Preparar i vendre 
medecines, fer anàlisis. 

   

   

   
 
9.- Altres activitats complementàries. 

9.1 Pregunta a alguna persona major a quin sant està dedicada l’església del teu 
poble i  quin nom reben les campanes que coronen el campanar.  

 

9.2 Realitza un dibuix del campanar del teu poble. 
 

9.3 Uns dels campanar més coneguts i importants de València és el MICALET. 
busca informació sobre el seu origen, any de construcció i altres 
característiques rellevants de la seua arquitectura. 

 
9.4 Desxifra aquest criptograma i sabràs que va dir una alumna al seu 

professor. 
      Cada dibuix representa una sola lletra. 
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Propostes de treball sobre la lectura “Històries de por”. 
 

1.- Escriu el títol de la història que més t’ha agradat. 
 
2.- Explica per què. 
 
3.- Fes una valoració crítica del llibre on expresses la teua opinió. (Què és allò que t’ha 

agradat més de la història i què és el que no t’ha agradat, si la seua lectura és agradable o 
no, si creus que és vàlida per a recomanar-la als teus amics i companys, etc.). 

 
4.- Tot i que en el títol se’ns diu que són històries de por, hi ha un fil conductor sense el qual 

les històries no tindrien relació  entre elles i serien una simple recopilació. Podries dir 
quin és aquest fil conductor i, en conseqüència, el tema del llibre. 

 
5.- El llibre ens aporta idees de convivència i ens fa adonar-nos de la necessitat de mantenir 

relacions entre els membres de la família. Ací tens una,”necessitat d’ajudar-nos en les 
dificultats”. Intenta afegir 5 idees més, suggerides per la lectura. 

 
6.- Reescriu una història. 
     Tria la narració que més t’haja agradat i torna-la a escriure, canvia el nom dels 

personatges per gent que conegues, els de la teua colla d’amics i, per descomptat, posa 
algun personatge el teu nom. Tria escenaris familiars per a l’acció: carrers del teu poble, 
l’escola, el mercat... Respecta el fil de la història, tot i que pots fer canvis mínims.  

 
7.- “Històries de por” és un recull de narracions fetes en un lloc i amb un motiu: la 

malaltia del protagonista . Per tant: 
 

a) Quin és el protagonista d’aquesta història?  

 

b) Quins són els personatges secundaris? 

 

c) En quin lloc s’esdevenen els fets?  

 

d) En quin temps situaries l’acció? 
 
8.- Al llarg de la història hi ha moltes descripcions de personatges, però en cap lloc se’ns   

parla de l’aparença de Florià, de l’avi, del metge o del cangur:  
Dibuixa tal i com t’imagines els següents personatges: Florià, avi, metge i cangur. 

 
9.- Ompli aquest quadre amb les dades que s’hi demanen. 
 

TÍTOL PROTAGONISTA ESCENARI NARRADOR 
Bàrbara Bàrbara Casa en venda mare 

    
    
    
    
    
    
    
    

    
 
 



10.- Fes una llista amb els capítols que tenen com a protagonista un ressuscitat i una 
altra amb els que ens parlen d’essers estranys: 

   
  
 
 
 
11.- Totes les històries d’aquest llibre tenen l’estructura típica de presentació, nus i desenllaç:  

a) Torna a llegir la història de “Harry” i assenyala quina part del text pertany a la 
presentació. Escriu la frase amb què acaba aquesta primera part. 

b) Quin lloc o espai es descriu? 
c) En quin temps o època es desenvolupa la narració? 
d) Quins són els personatges presentats? 
e) Després indica quina part del text correspon al nus. Escriu la frase amb què acaba 

aquesta primera part. 
f) Indica l’element desestabilitzador que crea el conflicte. 
g) Finalment, resum breument el desenllaç. 
h) quina de les tres parts anteriors és la més llarga? I la més curta? 

 
12.- Fixem-nos ara en les abundoses descripcions. Et recomanem una lectura atenta de les 

pàgines 49 i 50 on es descriu la casa i el mateix Wolfgang. 
     Et convidem a canviar-li l’aspecte a Wolfgang amb l’ajuda dels adjectius que et 

donem a continuació. Tu hauràs de fer una nova descripció d’’ell . 
   cabells: suaus, aspres, bruts, enredats, rossos...  celles: poblades, fines, negres, juntes...  ulls: grans, redons, junts... 
    nas: ample, xafat, xato, tort, fi...   dents: iguals, esmolades, tortes, mellades...  pell: blanca, greixosa, eixuta... 
 
13.- Ja ho has vist. Hem seguit un criteri per a fer la descripció. Fixat en el procediment 

anterior i fes ara la descripció més aproximada possible de la teua pròpia cara. 
 
14.- Tornem a la història de Harry i observarem amb atenció que en cap moment 

l’autora ens diu que es tracta d’un vampir, però nosaltres ho imaginem 
immediatament. Com ha aconseguit aquest efecte? 

 
15.- A partir de quines frases i quines paraules ens va suggerint que Harry és un 

vampir. Escriu l’eix cronològic en el que es recollisquen tots els elements que van 
aconseguint aquest efecte. 

     
 
 

 
 

16.- Els escenaris també són especials als contes de terror. Completa aquest quadre amb els 
llocs, elements i fets que situaries per a crear un ambient adequat per a un relat de por.  

 
 
 
 
 
17.- I ara sí: barrejant tot el que has aprés, escriu la teua pròpia història de por. 
     Segueix l’estructura de presentació (descriu el lloc, marca el temps i presenta als 

personatges), nus (Crea un conflicte i presenta els elements per crear la sensació de por, ) 
i desenllaç (desencadena els fets el més ràpid que pugues, guarda alguna sorpresa per al 
final). 

     Pots començar l’escrit  amb alguna d’aquestes fórmules: 
- Encara em tremola la mà quan em dispose a narrar la veritat dels fets d’aquella nit...  
- Ningú no podia imaginar-se que darrer d’aquella careta d’àngel s’amagava un ser ... 

RESSUSCITATS ESSERS  ESTRANYS 
 
 

 

Pàg 19 
Pàg 20 
 
 

Era completament diferent de nosaltres. 
...tenia la cara molt pàl·lida i a més feia una olor molt estranya. 

ESCENARIS ELEMENTS FETS  INQUIETANTS 
- cementeri 
- teatre buit 
 

-  tempesta, xiprers      
- porta que fa soroll                                                               

- escoltar veus, veure llums  
- veure ombres.                                                                       


