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Als vestidors del poliesportiu de Sant Telm, unes veus 
fantasmagòriques posaran a prova les habilitats de-
tectivesques dels 4 Sherlocks en un cas en què res és 
el que sembla. Una figura espectral, veus aterridores i 
misteriosos incidents dins de les instal·lacions espor-
tives els obligaran a armar-se de coratge per a resol-
dre un cas esborronador.

CLAUS PER A LA LECTURA
L’ingeni i l’observació
Els quatre amics saben que l’ingeni i la lògica són 
imprescindibles per a resoldre els misteris que ame-
nacen el poliesportiu i recuperar la tranquil·litat al 
vestidor. La lectura ens demostra com d’important és 
reflexionar en el nostre dia a dia.

La superació de la por
Fran pensa que la responsable dels desperfectes 
ocasionats al vestidor és una rata, altres habitants 
pensen que es tracta d’un fantasma... Els personat-
ges hauran de deixar de costat les seues pors per a 
descobrir la veritat.

La solidaritat
Els 4 Sherlocks són coneguts a Sant Telm per la seua 
capacitat de resoldre misteris inexplicables i, per això, 
els busquen quan comencen a ocórrer fets estranys en 
el poliesportiu. El grup d’amics comprén com d’impor-
tant és ajudar el veïnat i ho fan amb molt de gust.

TEMÀTICA: detectius, investigació, amistat i 
esport.

GÈNERE: narrativa, novel·la de detectius.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: amb la lectura de 
Fantasmes al vestidor ens adonem que el que ens 
causa por no sempre és el que sembla i valorarem 
l’empatia i la solidaritat.

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

  Sherlock Holmes (2009) és l’última adaptació 
cinematogràfica de les conegudes novel·les. 

  Els pingüins de Madagascar, pel·lícula 
d’animació de Dreamworks en què un 
intrèpid grup format per quatre pingüins 
han de donar el millor de si mateixos com 
a detectius per a salvar el zoològic.

  La col·lecció «Els 4 Sherlocks» 
compta amb dos títols més: 
Un robatori molt esportiu i Les 
espases del faquir.

  La Lliga dels Pèl-rojos, 
d’Arthur Conan Doyle, 
publicat també en Bromera, 
narra un dels casos del 
detectiu més famós de la 
literatura.




