Quadern
per a l’alumnat

L’Odissea

Homer / Versió de Jesús Cortés
Dibuixos d’Álex Herrerías

ET DONEM LA BENVINGUDA!
Per a ajudar-te a conéixer millor este llibre, et proposem unes activitats fantàstiques.
A partir d’ara respondràs preguntes, llegiràs en veu alta i parlaràs, inventaràs
històries… i aprendràs un grapat de coses!
Au, va, acompanya’ns!

COMPRENC EL QUE LLIG
1. Marca quin d’estos personatges és el protagonista de l’obra.

• Fa molt# any#, a
, hi hagué una
guerra terrible.
Ítaca
Troia
l’illa de le# sirene#
•E
 n acabar, el# guerrer# embarcaren per a
tornar al# seu# regne# i durant el viatge
.
van fer molt# amic#.
van aprofitar per a fer turisme.
van haver de superar moltes adversitat#.
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2. Tria l’opció correcta i copia-la per a completar les oracions.

3. Marca verdader (V) o fals (F).
V F
Els ciclops només tenen un ull.
Circe converteix en vaques els mariners que anaven amb Ulisses.
Ulisses i els seus mariners pregunten a un endeví com tornar a
casa.
Penèlope es casa amb un altre home.
Hèlios s’enfada perquè els mariners es van menjar els seus animals.
Caribdis i Escil·la s’emportaren dos mariners.

4. Ordena les lletres i escriu el nom del pare de tots els déus.
E

S

Z

U

5. Resol els mots encreuats.
1. Ulisses defensa el palau d’Ítaca amb esta.

3

2. Quan l’acabe, Penèlope decidirà qui es
casarà amb ella.

2
T

3. Ulisses deixa cec Polifem amb esta.
4. Corrents d’aigua en espiral
provocats per Caribdis.

1
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E

5. Telèmac la utilitza per a
lluitar contra els enemics.
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6. Calipso ho és.

L

6. Ajuda Ulisses a tornar amb Penèlope i pinta el camí.

7. Què ocorre després d’esta escena? Pinta la resposta correcta.
Hèlios demana a Zeus que ajude Ulisses i els mariners.
Ulisses sobreviu a la tempesta que llança
Zeus i arriba a l’illa de la nimfa Calipso.
El vaixell d’Ulisses xoca
contra l’illa de les sirenes i naufraga.

8. Qui ho diu? Relaciona.

El nostre palau
ara és una cova
de lladres.

La vostra
hospitalitat m’ompli
d’alegria.
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Quan acabe la tela
que estic filant, diré a
qui de tots vosaltres
triaré com a marit.
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Ulisses    
Penèlope    Telèmac

LLEGIM EN VEU ALTA
Abans de començar a llegir en veu alta...
• Subratlla les paraules difícils i pronuncia-les.
• Fixa’t bé en la puntuació.
• Assegura’t que entens tot el text.

1. Llig en veu alta.
Fa molts anys, a Troia, hi hagué una guerra terrible. En acabar, els guerrers embarcaren per a tornar als seus regnes. Un dels més valents era
Ulisses, rei d’Ítaca.
2. Torna a llegir el fragment anterior, però…
• en veu molt baixeta, com si fóra un secret.   • amb pena i tristesa.
Escolta una mostra de lectura en veu alta en Emociona’t.

3. En grups de tres, repartiu-vos els papers i llegiu este fragment. En acabant, feu-ne la representació davant de tota la classe.

• Podeu utilitzar la melodia de fons que trobareu en la fitxa del llibre de
l’espai www.bromera.com/emocionat.
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   –Preguntarem al vell endeví Tirèsies. Ell ens dirà com podem tornar
a casa.
   Als mariners se’ls posaren els pèls de punta.
   –De manera que voleu tornar a casa –li va dir Tirèsies a Ulisses.
   –Sí, però naveguem més perduts que perduts.
   –Això és perquè deixàreu cec Polifem, i son pare, Posidó, el déu del
mar, no vos deixa arribar.
   –Aquell ciclop era fill de Posidó? I ara què farem?
   –Els bons vents vos guiaran. Però
afanyeu-vos. A Ítaca hi ha gent malvada que pensa que
has mort i volen apoderar-se del teu regne i de la teua
esposa Penèlope.

PARLEM DEL LLIBRE
1. Llegiu el llibre i comenteu-lo a l’aula.
• Seieu en rogle per a començar l’activitat.
• Per torns, llegiu els fragments que vos hagen cridat l’atenció, i digueu
per què.
• Després de cada lectura doneu les vostres opinions.

2. En grupets de dos o tres...
• Dibuixeu i acoloriu alguns dels personatges de l’obra i feu murals per a
enganxar al racó de lectura.
• En acabant, digueu-ne els noms i els seus atributs. Per exemple: «Zeus,
pare dels déus».

3. Parleu dels temes següents, per torns.
• Penseu que la manera de resoldre els conflictes en l’obra és adequada?
Com podrien haver-los solucionat sense fer ús de la violència?
• Vos heu venjat mai d’algú? Per quin motiu? Veritat que no va servir de res?
• Què penseu del truc de Penèlope per a guanyar temps i esperar Ulisses?

4. En l’espai Emociona’t trobareu una lectura animada sobre el llibre que
acabeu de llegir. En acabant i per equips, lleveu el so i tracteu d’explicar
vosaltres les escenes animades del llibre.
Recorda:
• Escolta els altres participants.
• Totes les opinions són vàlides.
• Aporta arguments raonats a la discussió i parla amb respecte.
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• Respecta el torn de paraula.

CREEM TEXTOS
1. Imagina que quan Ulisses arriba a Ítaca no troba ni el seu fill ni la seua
dona i escriu el que creus que passaria.
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2. Al lloc on vius se’t considera un heroi o una heroïna perquè sempre ajudes
a qui ho necessita. Inventa una situació en què salves la vida d’algú sense
fer ús de la violència.
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L’Odissea
Conten que fa milers d’anys existia un guerrer que no
coneixia rival: Ulisses. Després de lluitar en la terrible
Guerra de Troia, ell i el seu exèrcit van haver de superar
mil i una adversitats per a aconseguir tornar a la seua
pàtria.

Homer
No es pot parlar amb certesa sobre la vida d’Homer, l’autor de l’obra original.
Es creu que va viure al segle viii aC, que va nàixer a Turquia i que va escriure
dues grans obres, La Ilíada i L’Odissea. Sembla que L’Odissea original va estar
composta a partir de la recopilació de cançons tradicionals gregues i aquest
conjunt de poemes va ser tan admirat que va constituir la base de l’educació
grega de l’època.
Jesús Cortés
És l’escriptor que ha adaptat l’obra. Va nàixer l’any 1962 a Torrent i en poc
de temps s’ha convertit en un dels escriptors més llegits en el camp de la
narrativa infantil i juvenil. El seu primer llibre va ser Plom, més que plom! i,
posteriorment, ha publicat diverses obres. En la col·lecció «Miniclàssics» ha
adaptat també La volta al món en 80 dies o L’illa del tresor.
Álex Herrerías
Va nàixer a Mèxic l’any 1981 i es va llicenciar en Il·lustració. Ha col·laborat amb
diverses editorials d’arreu del món i ha treballat per a revistes i altres institucions. En el camp de l’animació també ha portat endavant alguns projectes
i ha participat en nombroses conferències.

