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Qui diu que en un poble no passa mai res? L’Aina, en 
Joel, la Rocío i en Nelson es troben cada tarda per fer 
les seves investigacions. On els portarà el descobri-
ment d’un vessament de pintura a la llera del riu? Els 
quatre amics hauran de treballar de valent si volen re-
soldre el misteri. Per ajudar-los cal observar bé totes 
les il·lustracions per ser tan bon investigador o inves-
tigadora com els nostres protagonistes.

TEMÀTICA: l’amistat, les aventures, els detectius, 
el medi ambient.

GÈNERE: narrativa, aventures. 

EDUCACIÓ EMOCIONAL: el desenvolupament del 
pensament deductiu, la importància del treball en 
equip, el valor de l’amistat. 

CLAUS PER A LA LECTURA
Pensament deductiu
Resoldre pistes i extreure’n conclusions és fonamental 
per a qualsevol detectiu. Seguint l’exemple dels prota-
gonistes, podem treballar la capacitat de raonament i 
també de deducció, així com el valor del treball coope-
ratiu i en equip.

La diversitat 
Els quatre amics protagonistes són ben diferents, però 
és en aquesta diversitat on trobem l’èxit del treball en 
equip. És important adonar-se de què aporta cadascú 
dins d’un grup.  

Una problemàtica actual
L’explotació dels aqüifers per al regadiu, la filtració de 
fertilitzants de l’agricultura i el vessament de residus 
per part de la indústria estan empobrint ràpidament 
els recursos hídrics. Periòdicament, als mitjans de co-
municació apareixen notícies d’aquesta mena. És una 
qüestió que pot generar un debat interessant amb 
l’alumnat.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables a 
www.animallibres.cat. 

  Es poden recomanar llibres de detectius de 
la col·lecció «El Mussol Detectiu», publicada 
per Animallibres. 

  Sherlock Holmes: un joc d’ombres (2011) és 
el primer títol d’una nova trilogia dedicada 
al detectiu més famós de la història de la 
literatura. 

  L’estiu perdut de la Bolboreta,  
joc d’escapada virtual sobre les  
aventures d’una papallona  
migratòria. 

https://projectes.fundesplai.org/escape/

