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Fran, Gomo, Mati i Wen són els integrants d’Els 4 Sher-
locks, una colla d’amics capaços de resoldre els mis-
teris més complicats i, alhora, de practicar qualsevol 
esport! Per això, exerciran un paper decisiu a l’hora 
d’aclarir qui són els misteriosos homes de negre que 
han començat a excavar la muntanya del poble. En 
aquesta nova aventura, acompanyarem el grup en el 
seguiment de la pista d’un tresor antic i secret i, de 
pas, coneixerem tots els detalls del voleibol. 

TEMÀTICA: el misteri, la investigació, els 
detectius, l’amistat i l’esport.

GÈNERE: narrativa, novel·la detectivesca.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: els avantatges 
del treball en equip, la força de l’amistat i la 
importància de valorar com és cada u. 

CLAUS PER A LA LECTURA
L’observació i la deducció
Aquesta novel·la deixa clar que, si es vol resoldre un 
misteri, cal observar fins el detall més menut. També 
parla d’aprendre a formular les preguntes adequades 
i deduir a partir de les pistes per a arribar a conclusi-
ons encertades.

La perseverança 
En qualsevol investigació podem trobar-nos perduts, 
sense prou pistes per a arribar a resoldre un cas. Grà-
cies a la perseverança podem resoldre el misteri. Això 
també és aplicable a l’entrenament del voleibol, es-
port que practiquen els protagonistes, i a altres rep-
tes del dia a dia. 

La diversitat
Els 4 Sherlocks són ben diferents, però és en aques-
ta diversitat que trobem l’èxit del treball en equip 
d’aquests amics detectius. És important adonar-se 
què aporta cada u dins d’un grup.

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

  Un robatori molt esportiu, Les espases del 
faquir i Fantasmes al vestidor, títols de la 
col·lecció «Els 4 Sherlocks».

  Vida i mort de Sherlock Holmes, La lliga 
dels Pèl-rojos i El gos dels Baskerville, 
obres d’Arthur Conan Doyle publicades 
en Bromera i protagonitzades pel famós 
detectiu.

  Voleibol, al Super3, un reportatge sobre 
unes jugadores que ens parlen d’aquest 
esport. 

  Recerca al voltant d’Odyssey Marine 
Exploration, la polèmica empresa dedicada 
a buscar restes de derelictes de gran valor.


