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Fran, Gomo, Mati i Wen practiquen esports per diver-
sió i comparteixen la mateixa afició: les historietes del 
detectiu Sherlock Holmes.
La recaptació robada en un torneig benèfic de futbol 
farà que s’enfronten amb el seu primer cas com a de-
tectius. Encara no ho saben, però és qüestió de temps 
que demostren els seus coneixements en l’art de la 
deducció i acaben convertint-se en... els 4 Sherlocks!

TEMÀTICA: l’esport, el misteri, el treball en 
equip, la resolució de problemes, la investigació i 
l’amistat.

GÈNERE: narrativa, novel·la de detectius. 

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la importància del 
treball en equip, la implicació, la perseverança, la 
justícia, l’amistat i la solidaritat.

CLAUS PER A LA LECTURA
Hàbits saludables
En «Els 4 Sherlocks» no falten el misteri i, de fons, la 
importància i els beneficis de practicar algun esport. 
Cada llibre de la col·lecció endinsa el lector en un es-
port diferent (futbol, handbol, bàsquet, natació, etc.) 
a partir d’una trama de detectius.

El treball en equip
És un pilar fonamental de la nostra societat que impli-
ca tindre empatia, ment oberta, diàleg i esforç comu-
nitari per a superar desafiaments. És vital saber que, 
més enllà del joc i la diversió, treballar en equip és el 
camí per a créixer units.

El sentit de la justícia
Els quatre amics tenen un gran sentit de la justícia, 
que els fa implicar-se i perseverar en cada cas fins que 
el resolen, com en aquest primer títol, en què s’ha ro-
bat una recaptació benèfica.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com.

  Es pot suggerir el joc del Cluedo perquè 
desenvolupen habilitats detectivesques. 

  Es pot proposar la visualització de la 
pel·lícula Enola Holmes (2020).

  Pots conéixer els títols de la col·lecció «Els 4 
Sherlocks» o algun altre llibre com el de La 
colla dels cocodrils, d’«El Micalet Galàctic».
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