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L’amor i el gust per la lectura són un dels millors regals que, com a docents, podem 
fer al nostre alumnat. Que comprenguin i que sentin que llegir no és una obligació 
ni una càrrega, sinó que a través de la lectura poden trobar mons, trobar persones 
diverses, trobar experiències i, sobretot, trobar-se i reconèixer-se a ells mateixos 
en les paraules i les vivències dels altres. Llegir és un acte de valentia en els temps 
actuals; entrar a l’univers de les paraules, conèixer-les, assaborir-les, amoixar-les, 
domesticar-les, fer-les seves... empodera els joves que omplen les nostres aules, els 
obre la ment i els fa millors persones.

Berta Ocaña

Berta Ocaña és professora de llengua castellana i literatura a secundària i batxi-
llerat. És amant de les noves metodologies, de les xarxes socials i de la creativitat, i 
intenta transmetre aquestes passions als seus alumnes. Ha publicat articles a blogs 
i a diverses pàgines web sobre activitats creatives, i també les comparteix a les seves 
xarxes socials. Recentment ha rebut el premi a la Millor Experiència d’Educació 
Emocional a Simo Educació 2020 amb #Anticuaderno, una de les activitats més sin-
gulars que ha posat en pràctica a l’aula.

Introducció per al docent
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Sobre l’autor

Mark Haddon va néixer a Northampton, Anglaterra, el 1962. És il·lustrador, pintor, poeta, professor d’escriptura creativa i autor d’una vintena de llibres per a infants i joves. Després de llicenciar-se en Literatura Anglesa 
a la Universitat d’Oxford, va treballar durant un temps amb persones que patien deficiències 

físiques i mentals. També ha treballat com a guionista de televisió, mitjà en el qual ha guanyat dos prestigiosos premis BAFTA.
El curiós incident del gos a mitjanit s’ha convertit en un èxit sense precedents a tots els 

països en què s’ha publicat i s’ha traduït a més 
de 40 idiomes.

Sinopsi

Amb quinze anys, en Christopher se sap de 

memòria la capital de tots els països del món i 

pot explicar la teoria de la relativitat i recitar 

els nombres primers fins al 7.507, però li 

costa relacionar-se amb les altres persones. 

Li agraden les llistes, els esquemes i la veritat, 

però odia el groc, el marró i el contacte físic. 

Si bé mai no ha anat tot sol fins més enllà de 

la botiga de la cantonada, la nit que el gos 

d’una veïna apareix travessat per una forca, en 

Christopher decideix iniciar una investigació 

per esbrinar qui n’és el culpable.

Emulant en Sherlock Holmes, que tant admira 

—el model de detectiu obsessionat amb 

l’anàlisi dels fets—, la seva recerca el portarà 

a qüestionar el sentit comú dels adults que 

l’envolten i a revelar alguns secrets familiars 

que provocaran un bon enrenou en el seu món 

tan ordenat i segur.
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T’endinsaràs en les pàgines d’un llibre que segurament no et deixarà indiferent, així 

que en aquesta guia donarem a les emocions la importància que es mereixen.

 Si no saps de què tracta el llibre, intenta imaginar-t’ho. Què sents abans de començar a 

llegir? Quines impressions extreus del títol?

 El curiós incident del gos a mitjanit és un llibre peculiar, igual que en Christopher, el 

protagonista, un noi de quinze anys que es llança a una aventura gairebé impensable per a 

ell: intentar esbrinar com ha mort en Wellington, el gos de la seva veïna. Per a en Christopher 

no serà gens fàcil; no per la tasca que vol fer, sinó pel que impliquen les seves limitacions, atès 

que té TEA (si no saps què vol dir aquesta sigla, és un bon moment perquè facis una mica 

de recerca i aprenguis més sobre les particularitats d’aquest trastorn). Però ja t’avencem 

una cosa: et sorprendràs del que aconsegueix en Christopher.

Abans d’iniciar la lectura

Posem per cas que t’has fixat que a la guia predomina el color blau. No és pas una 
casualitat. Els colors simbolitzen les sensacions i les emocions, i el blau, com que està 
relacionat amb el mar, ens transmet calma i tranquil·litat. Però també ens podem trobar 
un mar tèrbol, agitat, convuls. I tot això que hi té a veure, amb la lectura d’El curiós 
incident del gos a mitjanit i amb la guia? Segur que si has buscat informació sobre el 
TEA podràs fer una associació d’idees suggeridora i entendre’n la relació.
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Al llarg de l’obra aniràs coneixent en Christopher: com és, quines manies té, quins 

són els seus punts forts... Per completar la cerca d’informació que has fet abans 

de començar la novel·la, cada cop que trobis alguna dada que defineix el 

nostre protagonista la pots afegir a aquesta llista:

  No li agraden les mentides.

 …

 …

 …

 …

 …

 …

 …

 …

 …

 …

 …

 …

Durant la lectura
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Una de les singularitats d’en Christopher i de les persones que tenen TEA és la 

dificultat de comprendre els sentiments dels altres i expressar-ne els propis:

«Generalment, la gent et mira quan et parla. Jo sé que els altres interpreten què penso, 
però jo no sé endevinar què pensen ells». (Capítol 43)

«El pare va dir:

—Ho sento, Christopher. Ho sento moltíssim.

Però no havia estat culpa seva». (Capítol 53)

Intentarem comprendre aquests sentiments a través del que anomenem moodtracker o 

registre d’emocions. A continuació hi ha un requadre amb el número de cada capítol i una 

llista de les emocions bàsiques.

 Pots associar un color a cada emoció. A mesura que vagis llegint, has de registrar al 

quadre les emocions que verbalitza en Christopher o que es desprenen fàcilment del seu 

comportament. D’aquesta manera podrem saber quin és el seu estat d’ànim durant tota la 

lectura.

CAP. SORPRESA TRISTESA MENYSPREU POR ENUIG ALEGRIA FÀSTIC CONFIANÇA INTERÈS

2

3

5

...

A més a més, els moodtrackers solen ser útils per desenvolupar la creativitat i el sentit estètic i per 

relaxar-se. Així doncs, t’animem a buscar-ne models per internet i a fer-te’n un per a tu mateix, 

personalitzant-lo amb les imatges que t’agradin més. Per exemple, per al més de juliol et podries 

inspirar en la platja i les vacances i podries dibuixar para-sols al costat dels dies del mes, i els 

podries acolorir en funció de com et sentis.

El teu moodtracker et servirà per conèixer més bé com et sents en aquesta etapa agitada 

de l’adolescència i comprendre’t una mica millor.
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A més de la dificultat per comprendre els sentiments, les persones amb TEA també 

tenen problemes amb el llenguatge: molt sovint els costa entendre què volen dir 

els altres, perquè les paraules no sempre reflecteixen la realitat.

«A les novel·les convencionals, la gent diu coses com ara: “ferro, argent i un raig de fang vulgar em 
corren per les venes. No em puc cloure en el puny ferm en què es tanquen aquells que no depenen 
dels estímuls”. Què vol dir, això? No ho sé .» (Capítol 7)

«El segon motiu bàsic és que la gent sovint parla fent servir metàfores». (Capítol 29)

«... quan la gent et diu què has de fer, generalment és difícil d’entendre i no té ni cap ni peus.

La gent, per exemple, et diu sovint: “Calla”, però no et diu quanta estona has d’estar callat». 
(Capítol 59)

«Però quan la mare es va morir, no va anar al cel perquè el cel no existeix». (Capítol 61)

Com s’hauria d’adaptar el llenguatge per a les persones amb TEA? És igual d’important per 

a tu que el que la gent digui sigui veritablement el que vol dir i transmetre? Necessites que et 

parlin amb claredat? Ets clar quan parles amb els altres i comuniques el que penses i sents?

 Ara et proposem que elaboris de manera individual un decàleg en el qual estableixis 

unes pautes o unes normes per fer-te entendre amb una persona amb TEA. (No cal que siguin 

deu pautes, sinó les que consideris necessàries perquè la comunicació sigui adequada). 

Després podeu compartir el resultat amb la classe i entre tots hauríeu d’arribar a un acord 

de decàleg que pugueu fer arribar a la resta de companys i de professors del vostre centre 

per crear consciència i empatitzar amb les persones amb TEA.
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«Necessito molt de temps per acostumar-me a la gent que no conec». (Capítol 67)

 Com podries fer que en Christopher o algú amb TEA et conegui? Fixa’t en els 

consells que la Siobhan dona a en Christopher per fer una descripció (capítol 103) i en com 

es presenta ell mateix (capítol 3) i intenta presentar-te seguint les mateixes pautes.

Un altre aspecte d’en Christopher que crida l’atenció és l’ordre: tot ha d’estar 

ordenat a la perfecció, tant els objectes de casa i del seu entorn com les seves 

accions i idees.

«El senyor Jeavons em va preguntar si veure que tot estava ben ordenat em feia sentir fora de 
perill i li vaig dir que sí». (Capítol 47)

«I llavors vaig formular un pla. I allò em va fer sentir millor perquè feia que al meu cap hi hagués 
alguna cosa que seguia un patró i només havia de seguir els passos del pla un rere l’altre. » 

(Capítol 179)

 Generalment, les persones que no tenim TEA no som tan metòdiques ni tan ordenades, 

i en el nostre dia a dia fem moltes coses sense donar-los importància o fins i tot sense ser-ne 

conscients. Com seria un dia teu des de la perspectiva d’algú amb TEA? Quines són les teves 

rutines inconscients? Com és el (des)ordre de la teva vida?

 HORA  RUTINES
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En relació amb això, al capítol 93 pots observar que en Christopher té un horari de dilluns a 

divendres i que per als caps de setmana n’elabora un altre que és «més especial». Per a ell, 

un horari és un «mapa del temps», és «la garantia que no et perdràs en el temps».

 I si et fas un mapa del teu passat i un altre del teu futur? Reflecteix-hi els esdeveniments 

importants que t’han passat durant la vida i els que creus que tindran lloc d’aquí a uns deu 

anys, per exemple. Utilitza tota la teva creativitat i tot el teu enginy per fer-los. No et quedis 

amb el típic dibuix d’un mapa; busca alternatives per fer-lo més atractiu, més visual i més 

interessant per poder ensenyar-lo als companys i al professor. En acabat, podeu fer una 

exposició a classe, com si fos un museu, amb tots els vostres mapes del passat i del futur. Fins 

i tot podeu conservar els mapes del futur, o guardar-los en una càpsula del temps, i quan 

hagin passat tots aquests anys podreu comprovar si les vostres expectatives s’han fet realitat, 

si encara no heu assolit alguna meta, si heu aconseguit objectius diferents dels que us havíeu 

proposat...

9Guia de l’alumne EL CURIÓS INCIDENT DEL GOS A MITJANIT



Quan acabis la lectura

Si ja has acabat de llegir El curiós incident del gos a mitjanit, enhorabona! Esperem 

que l’hagis gaudit. Ara et plantegem un repte: series capaç de dir de què tracta el 

llibre amb aquesta senzilla rutina de pensament que et proposem a continuació?

 PARAULA 

(Amb una paraula, UNA SOLA PARAULA, defineix el contingut d’El curiós incident del gos 

a mitjanit).

 IDEA 

(Amb les teves pròpies paraules i amb dues o tres frases, explica de què tracta l’obra).

 FRASE 

(Tria la frase del llibre que en resumeixi el contingut, a parer teu, o que et sembli que s’hi 

acosta més).

En un moment del llibre, al capítol 113, en Christopher diu: «La memòria és com 

una pel·lícula. És per això que soc realment bo a l’hora de recordar coses...». 

Arran d’aquesta frase, et proposem una activitat per resumir tot el que has 

llegit i experimentat amb la lectura. És una tasca creativa molt especial que 

desenvoluparem en dues fases i per a la qual necessitaràs una càmera de fotos i alguns 

objectes que triaràs tu mateix. Se’n diu knolling.

El knolling és una tècnica que consisteix a fotografiar un objecte o concepte separant-ne les 

parts (com si desmuntessis totes les peces d’una joguina de Lego) i ordenant-les segons un criteri 

que decidiràs tu mateix. La fotografia de l’objecte s’ha de fer des de dalt; això s’anomena pla 

aeri o zenital. Però tot això què hi té a veure, amb El curiós incident del gos a mitjanit? Doncs 

hi té molta relació, perquè la idea és que facis dues fotografies. La primera ha de contenir 

els elements que consideris que són essencials en la història: el quadern d’en Christopher, 

un bitllet de tren... Revisa les pàgines del llibre i repassa mentalment tot el que ha implicat 

l’aventura d’en Christopher, i mira de representar-ho en aquesta fotografia. La segona és 

força més personal. Recordes que a l’inici de la guia, abans de llegir el llibre, t’hem preguntat 

què senties quan estaves a punt de començar a llegir la novel·la i quines impressions extreies 

del títol?

10Guia de l’alumne EL CURIÓS INCIDENT DEL GOS A MITJANIT



Bé, doncs ara et demanem que diguis què t’ha suposat llegir El curiós incident del gos a 

mitjanit, quines emocions t’ha provocat la lectura i què t’ha semblat, però aquesta vegada 

no ens ho explicaràs amb paraules sinó amb una imatge: amb una altra fotografia feta 

amb la tècnica del knolling en què puguis expressar l’evolució que has experimentat amb 

la lectura (o la no evolució, en cas que no hagi canviat res).
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Esperem que hagis gaudit amb aquestes activitats creatives a partir 

d’aquest llibre meravellós. Pots compartir amb nosaltres els teus knolling o 

qualsevol altra activitat d’aquesta guia enviant-nos un correu electrònic a   

penguin.aula@penguinrandomhouse.com. També pots penjar les imatges 

a Instagram i etiquetar @penguinaulaes perquè puguem compartir els teus 

treballs.
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