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GUIA DE LECTURA. 

EL CURIOS INCIDENT DEL GOS A MITJANIT 

Cal que lliuris un treball amb els punts següents: 

1. Referència bibliogràfica: Autor, títol, editorial, any de publicació, nombre de pàgines. 

2. Breu resumen del llibre. 

3. Quina síndrome té Christopher?   

4. Què és el que Christopher no entén del llenguatge?   

5. Christopher descriu: Alguns detalls sorprenents dels rostres de la gent, perquè la gent amb la seva síndrome usa 

una part diferent del cervell per a processar informació sobre els rostres? Detalls a l’atzar. Descripcions que resulten 

brillants? Li costa entendre bé les emocions de les altres persones? 

6. Quin és el tema de la novel·la?  

7. Quina és la història i en qui es basa per començar la seva investigació? 

8. Què descobreix? 

9. Expliqueu qui i com són els personatges principals de la novel·la. 

10. Què penseu del final de la novel·la? 

11. Contesteu les preguntes següents que fan referència als jocs matemàtics que li agraden a Christopher: 
 

• Revisa la numeració dels capítols segueixen la numeració habitual 1,2,3,4,5,..? Identifica quins nombres 

apareixen i digues cóm s'anomenen aquests nombres. Quants capítols té la novel•la? 

• A la taula següent indica en quina pàgina i en quin capítol apareix cadascú dels temes matemàtics que 

s'esmenten. 

 
 

TEMA MATEMÀTIC PÀGINA CAPÍTOL 

Formes d'omplir o enrajolar el pla   

Direccions i vectors a l'espai   

Cerca i situació d'un lloc en el plano   

Magnituds inversament proporcionals   



El volum del cub   

Població d'animals i descobriment de Robert 
May.. 

  

Ternes Pitagòriques   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                   En el capítol 19 el protagonista explica en què consisteix el Garbell d'Eratòstenes, utilitza-la i obté els 

nombres primers que hi ha de I'l a 100. 

En el capítol 101 Christopher ens explica el problema de Monty Hall, utilitza els seus raonaments i raona 

porquè el concursant duplica la seva probabilitat si canvia de porta. 

En el capítol 103 es desenvolupa una estratègia de càlcul mental per multiplicar 251 per 864, busca 

alguna per multiplicar un nombre per 50, per 0,25 i per 1500. Tens alguna estratègia de càlcul mental 

pròpia? Descriu-la. 

12. Volem saber també la teva opinió: 

• Opinió sobre el llibre: 

• Valora el llibre del 1 al 10. 

• Hi ha algun concepte matemàtic o lingüístic que no hagis entès? Quins? 

• Recomanaries el llibre a un amic? 

• T'agradaria llegir un llibre simila

Nombres primers   

El joc dels soldats de Conway 
Fórmula logarítmica per obtenir nombres primers 

  

Problema de Monty Hall   

Probabilitats i l'origen de la vida   

Potències de 2   

Equacions de segon grau   


