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Per a detectius amb experiència. Al poble de Molinars 
comencen a passar coses ben estranyes. A Els Tres 
Asos, en Sergi Espasa, en Robert Bastons i la Laia Oró, 
se’ls ha girat feina i no donen l’abast. Quins misteris 
amaguen la Casa Tenebrosa, la biblioteca i la vella fà-
brica abandonada? Vols ajudar-los a resoldre aquests 
enigmes? Observa bé totes les il·lustracions i podràs 
ser tan bon detectiu com els nostres protagonistes.

TEMÀTICA: les aventures, la por, el misteri, els 
detectius, l’amistat.

GÈNERE: narrativa, aventures.

EDUCACIÓ EMOCIONAL:  el desenvolupament 
del pensament deductiu, l’esperit crític.

CLAUS PER A LA LECTURA
Pensament deductiu
Resoldre pistes i extreure’n conclusions. Seguint 
l’exemple dels protagonistes podem treballar la capa-
citat de raonament i de deducció, i mostrar-ne la im-
portància, així com el valor del treball cooperatiu i en 
equip. L’estructura de les obres de la col·lecció «El Mus-
sol Detectiu» es basa en tres aspectes: la lectura, el joc i 
la potenciació d’habilitats intel·lectuals diverses.

El vocabulari
Hi ha una sèrie de components que configuren la tra-
ma de l’obra. El coneixement d’aquests components 
comporta, a més, el domini d’un vocabulari. Es pot, 
doncs, aprofitar la novel·la policíaca per enriquir el lè-
xic o incidir específicament en la precisió lèxica: indici, 
coartada, hipòtesi, sospita, pista, xantatge, revenja...

El mussol detectiu
El mussol és un animal mitològic, emblemàtic, que 
encara avui dia representa la intel·ligència o la savi-
esa. En l’antiga mitologia grecollatina, el mussol era 
el símbol de la filosofia, el símbol del pensament, de 
la reflexió. Un bon detectiu ha de tenir les virtuts que 
representa el mussol.

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

  Al final del llibre trobareu el test del bon 
detectiu gràcies al qual l’alumnat podrà 
valorar les seves capacitats detectivesques.

  Moguda al cementiri i El col·leccionista de 
gats són llibres protagonitzats per la colla 
d’Els Tres Asos.

  The Inbestigators, disponible a Netflix, és 
una sèrie infantil en què els investigadors 
són uns nens i nenes de 10 anys. 


