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Presentació:
Amb la idea de que mitjançant el treball amb algunes novel·les juvenils es
poden treballar certs aspectes de la competència científica presentem aquest
recull de novel·les per a l’etapa de l’educació secundària obligatòria. La idea es
presentar novel·les juvenils no escrites especialment amb una finalitat didàctica
però que pensem que mitjançant la regulació del professor poden promoure
certs debats socio-científics o veure l’aplicació de certs conceptes o idees que
els alumnes han après a la classe de ciències.
Aquest recull es fruit del doctorat que estic duent a terme juntament amb les
meves directores de tesi: Conxita Marquez i Anna Marbà. El treball pretén
analitzar l’ús de novel·les com a context per a promoure la competència
científica, així que us agrairia que si utilitzeu alguna d’aquestes novel·les
m’escriviu explicant la vostra experiència, d’aquesta manera anirem millorant
entre tots i totes. O també em podeu escriure si coneixeu altres novel·les que
creieu que poden servir per el mateix propòsit.
La selecció està en fase de construcció, però ho estarà sempre, és per això
que qualsevol opinió o aportació serà benvinguda.
Moltes gràcies
Espero que us sigui útil.
Isabel Pau
Universitat Autònoma de Barcelona
Grup de Recerca- LIEC
Isabel.pau@uab.cat

A continuació s’annexa la proposta de lectures.
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Proposta de novel·les de ficció per a treballar temes científics a secundària
A continuació es presenta una proposta de novel·les per a estudiants de
secundària, totes amb el denominador comú de que tracten algun tema
relacionat amb les ciències experimentals. De cada lectura es presenta la seva
fitxa tècnica, una recomanació del cicle al qual es podria utilitzar la lectura
(sempre sota el prisma que cada lector és un món), un petit resum proporcionat
per les editorials i els principals temes dels que tracta la novel·la, tant científics
com no.
Esperem que sigui útil i en gaudiu.
Títol
Allà on sigui el meu cor
Autor/Artist
a
Sierra i Fabra, Jordi
Publicació
Barcelona : Edebé, 2005
Descripció
217 p. : il. ; 21 cm
Col·lecció
Periscopi ; 24
ISBN
8423676803
Cicle
1r – 2n cicle ESO
recomanat
La vida de la Montse ha canviat completament: un fet imprevisible ha
sacsejat els seus fonaments. Ha estat a les portes de la mort, però l’ha
vençut, encara que el preu és molt alt. Ara en la seva vida hi ha un abans i
un després. I mentre mira de recuperar el somriure, viure l’estiu com una
noia més, oblidar l’abandonament i el dolor, apareix en Sergi, l’esperança.
Potser l’amor. O no és el que sembla? Realment ha estat la casualitat el que
els ha fet ensopegar?1
Transplantament d’òrgans - Malalties cardíaques -Ètica donacions òrgans
Amor- Relacions parella
Títol
Cabells porpres
Autor/Artist
a
Manuel, Jordi de
Publicació
Barcelona : Columna, 2003
Descripció
194 p. ; 21 cm
Col·lecció
Clàssica (Columna) ; 533
Premis
Premi Pere Calders de Literatura Catalana
2002
Tema
Novel·les policíaques
ISBN
8466402853
Cicle
2n cicle ESO
recomanat
Un indigent troba un cap tallat dins un contenidor d'escombraries al cor de
Ciutat Vella de Barcelona. Tots els indicis condueixen l'inspector Marc
Sergiot al Walden 7, l'emblemàtic edifici de Sant Just Desvern, i a Biogènic,
una emergent empresa catalana de biotecnologia. De mica en mica, Sergiot
va descobrint que rere el crim hi ha una trama d'interessos inesperats. 2
1 http://www.edebe.es/publicaciones-generales/libro-alla-on-sigui-el-meu-cor=1571=2=4
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Investigació científica- ús de proves- biotecnologia – diabetis- empreses
farmacèutiques- ètica de la ciència
Intriga – Detectius
Títol
Delicte ecològic
Autor/Artist
a
Lorman, Josep
Publicació
Barcelona : Empúries, 2002
Descripció
121 p. ; 20 cm
Col·lecció
L'Odissea (Empúries) ; 69
Tema
Novel·les policíaques
ISBN
9788475963853
Cicle
recomanat 1r cicle ESO
Una empresa molt prestigiosa del Vallès es veu involucrada en un escàndol
d'abocaments il·legals. Les investigacions paral·leles d'unes quantes
persones - Ricard Muns, del departament de Medi Ambient de la
Generalitat, Ingrid, tècnica de l'empresa afectada, i Daniel, un nen sord-mut
aficionat a la informàtica - aclariran el perquè de tot plegat. Quan ja està a
punt de trobar la prova decisiva, el Daniel és segrestat i la seva vida corre
perill.3
Gestió residus- Investigació científica- Ús de proves
Aventures – Policíaca
Títol
Desconnexió
Autor/Artist
a
Shusterman, Neal
Publicació
Barcelona : Barcanova, 2013
Descripció
428 p. ; 21 cm
Tema
Ciència-ficció -- Novel·les
Continuada
per
Reconnexió
ISBN
9788448932619
Cicle
recomanat 2n cicle ESO i Batxillerat
Un conflicte llarg i sagnant als Estats Units va concloure amb una resolució
esgarrifosa: la vida humana es considerarà inviolable des del moment de la
concepció fins que l'infant compleixi tretze anys. Entre els tretze i els divuit
anys, els pares poden decidir «avortar» de manera retroactiva amb la
condició que, des d'un punt de vista tècnic, els seus fills no morin. Aquest
procés s'anomena «desconnexió». Actualment, la desconnexió és una
pràctica freqüent i socialment acceptada. En Connor, la Risa i en Lev potser
aconseguiran escapar-se… Però, sobreviuran? Només si arriben als divuit
anys podran evitar la desconnexió.4
Transplantaments d’òrgans- Funció dels òrgans- Límits i ètica de la ciència
Amistat – Aventures – Normes societat
Títol
El Jardí secret
2 http://www.jordidemanuel.cat/cabellsporpres.htm
3 http://www.grup62.cat/llibre-delicte-ecologic-108271.html
4 http://www.barcanovainfantilijuvenil.cat/ficha.php?id=3558086
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Autor/Artist
a
Publicació
Descripció
Col·lecció

Burnett, Frances Hodgson
Barcelona : Viena, 2011
349 p. ; 22 cm
El Jardí secret ; 4

ISBN
9788483306017
Cicle
1r cicle ESO
recomanat
Després de perdre els pares a l’Índia a causa d’una epidèmia, Mary Lennox,
una nena de nou anys malcriada i insuportable, viatja a Anglaterra per anar
a viure amb el seu oncle, Archibald Craven, que no sembla disposat a
mostrar cap mena d’interès per ella. Per si això fos poc, la nova llar de la
Mary és una mansió perduda enmig del no-res, amb més de cent
habitacions, la majoria de les quals tancades amb pany i clau. Només la
jove criada de la casa, una noieta anomenada Martha, sembla disposada a
perdre el temps amb la Mary, explicant-li coses sobre la casa, els camps
que l’envolten i un misteriós jardí tancat des de fa anys; tants, que ja ningú
no recorda ben bé on és5.
Cicle de les plantes- Jardineria – Estacions de l’any
Amistat
Títol
El Pes de la por
Autor/Artist
a
Manuel, Jordi de
Publicació
Madrid [etc.] : Alfaguara [etc.], 1998
Descripció
156 p. ; 22 cm
Col·lecció
Alfaguara-Grup Promotor
Tema
SIDA -- Novel·les
Autor/Artist
a
Vega, Sílvia
ISBN
847911763X
Cicle
recomanat 2n cicle ESO
L'Aitor, un noi de disset anys, té una relació especial amb el Roman, el seu
entrenador de handbol. Aviat, però, s'adona que algunes coses no rutllen
prou bé, i descobreix que el Roman té la sida. Amb la complicitat d'un
metge, l'Aitor comença una cursa per saber més coses sobre el virus de la
sida i la síndrome que provoca, però aviat topa amb problemes i
malentesos inesperats. Amb els companys de la colla i de la Marina, la seva
xicota, lluitaran per superar-los.6
S.I.D.A – Malalties i societat- Virus
Solidaritat – Amistat
El Viaje de la evolución : el joven
Darwin
Autor/Artist
a
Muñoz Puelles, Vicente
Publicació
Madrid : Anaya, 2007
Títol

5 http://www.vienaeditorial.com/fitxers/EL%20JARD%C3%8D%20SECRET%202a%20ed.pdf
6 http://www.jordidemanuel.cat/pesdelapor.htm
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Descripció
Tema
ISBN
Cicle
recomanat

147 p. : il. col. ; 22 cm
Darwin, Charles -- Novel·les
Evolució -- Novel·les
9788466762519

1r cicle ESO
Charles Darwin es ya un hombre mundialmente famoso y polémico por su
teoría sobre la evolución de las especies cuando, en 1865, decide escribir
para sus hijos el relato del viaje que, con 23 años de edad, realizó alrededor
del mundo a bordo del Beagle. Un viaje que cambiará su visión de la
naturaleza y le hará comprender que todas las especies de plantas y
animales están relacionadas y tienen un origen común. Durante cinco años,
Darwin recorrió lugares llenos de contrastes, como la selva tropical de
Brasil y la cordillera de los Andes, la Tierra del Fuego, las islas Galápagos…
De vuelta a su país, con sus diarios de viaje y las colecciones de animales y
plantas reunidas, dedicó más de veinte años al estudio y a la reflexión
sobre los fenómenos naturales antes de decidirse a publicar “Sobre el
origen de las especies” (1859).7
Evolució – Vida Darwin- Procés investigació científica – Ús de proves
Viatges- Aventures
Títol
Eufòria / Xavier Bosch
Autor/Artist
a
Bosch, Xavier
Publicació
Barcelona : Proa, 2014
Descripció
319 p. ; 23 cm
Col·lecció
A tot vent ; 608
ISBN
9788475884592
Cicle
Batxillerat – Adults
recomanat
Què se n’ha fet de Dani Santana? El periodista està enguixat de dalt a baix
en un hospital després d’un intent d’assassinat. A la clínica, que és un món
amb lleis pròpies, fa amistat amb el Gratu, un jugador de rugbi juvenil
que ha quedat en cadira de rodes. El Gratu, pacient inquiet i hacker
compulsiu, arrossega el Santana a investigar certes pràctiques que han
portat a la ruïna el nostre sistema sanitari. Mentrestant, arriba a Barcelona
un dels homes més rics del món. L’empresari mexicà Roberto M. Faura, líder
de la telefonia mòbil, negocia amb el govern la instal·lació del parc temàtic
més gran d’Europa. Les protestes ciutadanes, l’intent de saltar-se la llei i les
condicions del poder faran trontollar un projecte que sembla vital per
reflotar l’economia del país. Però no tot és com diuen els diaris.8
Empreses farmacèutiques – Sistema sanitari – Medicalització societat
Corrupció- Negocis immobiliaris
Títol
Fins que passi el que passi
7 http://www.anaya.es/cgigeneral/newFichaProducto.pl?
obrcod=1148117&id_sello_editorial_web=15
8 http://www.grup62.cat/llibre-euforia-116656.html
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Autor/Artist
a
Humphreys, Marta
Publicació
Barcelona : Barcanova, 2008
Descripció
163 p. ; 21 cm
Col·lecció
Antaviana nova ; 120
Tema
SIDA -- Novel·les
ISBN
9788448921118
Cicle
recomanat 2n cicle ESO
El cas d'una companya malalta de sida provocarà reaccions despietades de
rebuig entre els altres estudiants de l'institut, però també sentiments
intensos de solidaritat i d'amistat9.
S.I.D.A – Malalties infeccioses – Societat i malalties
Amistat- Vida d’institut – Amor- Adolescència
Títol
Katálepsis
Autor/Artist
a
Roca i Costa, M. Carme
Publicació
Barcelona : La Galera, 2013
Descripció
231 p. ; 22 cm
Col·lecció
Lluna roja
Premis
Premi Joaquim Ruyra 2012
ISBN
9788424647506
Cicle
recomanat 2n cicle ESO – Batxillerat
L'Eric pateix catalèpsia, una malaltia neurològica que el paralitza com si
estigués mort, però que el manté conscient. Amb el seu amic Gerard treuen
un profit molt perillós d'aquesta malaltia: busquen baralles a la sortida de
les discoteques. Amb l'ajut de la cocaïna i la complicitat d'en Gerard, l'Eric
es provoca atacs i fingeix morir. A l'institut, els seus companys no volen ferse amb ells, i la Lara, la noia que li agrada a l'Eric, no li fa ni cas. Per venjarse, l'Eric i en Gerard es proposen rebentar la festa de la nòvia de l'Alexis i
fer el seu numeret particular. Però, com passa tantes vegades, fins i tot els
millors plans fallen. Cosa no gaire recomanable quan estàs jugant amb la
vida i la mort.10
Catalèpsia- Malalties neurològiques – Drogues
Amistat – Amor – Intriga
Títol
L'Evolució de la Calpurnia Tate
Autor/Artist
a
Kelly, Jacqueline
Publicació
Barcelona : La Galera, 2012
Descripció
269 p. ; 24 cm
Col·lecció
La Galera jove
ISBN
9788424643591
Cicle
recomanat Tots públics (bons lectors)

9 http://www.barcanovainfantilijuvenil.cat/ficha.php?id=1692165
10 http://www.lagaleraeditorial.com/ca/katalepsis-978-84-246-4750-6#.ViD9GW5KXzg
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Ser l'única noia de set fills al Texas del final del segle XIX no és gens fàcil.
La mare de la Calpurnia Tate (Callie V. per als amics) vol que aprengui coses
de 'senyoretes'. Però ella és un esperit inquiet a qui li agraden les baralles
dels seus germans, observar la natura i capturar animalons. L'unic que li fa
cas és l'avi, que se l'endú a les seves excursions per fer observacions
científiques, però el bulliciós entorn familiar la distraurà en més d'una
ocasió.11
Procés investigació científica – Classificació especies- DescobrimentsDarwin
Paper de la dona- Relació avi-néta
Títol
L'Home del bosc
Autor/Artist
a
Garriga, Pilar
Publicació
Barcelona : Barcanova, 2008
Descripció
189 p. ; 23 cm
Col·lecció
Antaviana nova ; 140
ISBN
9788448923693
Cicle
1r cicle ESO
recomanat
En Martí torna un estiu més a l'ílla de Borneo, a visitar la tieta Rosa a la
clínica d'orangutans, però aquest cop hi anirà acompanyat de la seva mare
i
de
la
Mont,
una
amiga
molt
especial.
El viatge fins a la reserva dels orangutans ja serà tota una aventura. Els dos
nois viuran petites històries, tant a Jakarta, la capital d'Indonèsia, com a
Semarang, una altra ciuat de l'ílla de Java, abans d'arribar al seu destí.
Durant la seva estada a Borneo, en Martí i la Mont tindran ocasió de
comprovar la utilitat de la feina de recuperació d’una espècie en perill
d’extinció, i coneixeran les activitats d’una empresa que tala els arbres de
la selva.12
Orangutans- Veterinària- Desforestació- Tràfic espècies- Selva
Amistat- Aventures- Viatges- Societats diferents
Títol
L'Home que plantava arbres
Autor/Artist
a
Giono, Jean
Publicació
Barcelona : Viena, 2008
Descripció
73 p. : il. col. ; 22 cm
Col·lecció
El Cercle de Viena ; 3
ISBN
9788483304723
Cicle
Tots els públics
recomanat
En una comarca erma, deshabitada i inhòspita de la Provença, un pastor
solitari planta arbres, milers d’arbres. Aquesta és la història d’Elzéard
Bouffier, un home silenciós de muntanya que, sense que ningú en sàpiga
res i sense esperar cap reconeixement a canvi, transforma el paisatge que
l’envolta.13
11 http://www.lagaleraeditorial.com/ca/levolucio-de-la-calpurnia-tate-978-84-246-4359-1#.ViDkm5KXzg
12 http://www.barcanova.es/obrficha.php?id=2034049
13 http://www.vienaeditorial.com/fitxers/LHOME%20QUE%20PLANTAVA%20ARBRES.pdf
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Canvis en el paisatge- Ecologia- Ecosistemes- Arbres
Determinació- Accions de l’home – Guerra mundial
Títol
La Balada del funicular miner
Autor/Artist
a
Hernàndez, Pau Joan
Publicació
Barcelona : Cruïlla, 2013
Descripció
204 p. ; 21 cm
Col·lecció
Gran angular (Cruïlla) ; 172
Nota
Premi Gran Angular 2013
ISBN
9788466133692
Cicle
recomanat 1r cicle ESO
L’Alda arriba com a professora de matemàtiques a la vall de Tamasca, una
zona d’alta muntanya on les comunicacions a l’hivern són tan difícils que
obliguen l’institut i l’escola a disposar d’un internat per als alumnes dels
veïnats d’accés més difícil. Arrossega un enigmàtic passat del qual no vol
parlar amb ningú i que li ha deixat com a seqüel·la una greu coixesa. Allà, a
l’ombra del vell funicular miner que domina la vall, haurà d’iniciar una nova
vida. Però això no és tot: entre els seus alumnes hi ha la Mei, arribada amb
la seva mare des de la ciutat fa poc temps, fascinada amb les històries de
licantrops i de qui la vella trementinaire Agneta diu que és néta i besnéta
de bruixa. És casualitat que just ara es comenci a parlar d’una misteriosa
bèstia sanguinària que ronda la vall a les nits? Qui és el rus enigmàtic que
viu al castell del turó? I, sobretot, què és el més horrible que li pot passar a
una parella d’adolescents enamorats.14
Tràfic d’espècies- Xarxes tròfiques – Ecosistemes
Amistat – Amor- Música- Intriga- Aventures
Títol
La Bomba
Autor/Artist
a
Taylor, Theodore
Publicació
Barcelona : Columna, 1997
Descripció
198 p. ; 21 cm
Col·lecció
Columna xip. Xip blau ; 8
Tema
Ecologia -- Novel·les
ISBN
8483002272
Cicle
recomanat 1r cicle ESO
És l’any 1946 , un any després dels bombardejos d'Hiroshima i Nagasaki , la
Segona Guerra Mundial ha acabat. Però el govern dels Estats Units ha
decidit que s’han de fer més proves de bombes atòmiques. Trien l’atol de
Bikini com a lloc per dur a terme la prova i se’ls hi diu als seus habitants
que al cap de dos anys podran tornar. Però el protagonista , de només 16
anys no creu el que els americans li diuen...com pot saber si és veritat que
al cap de dos anys podrà tornar? Però com ho faran per evitar que els
americans llencin la bomba a la seva estimada terra natal?
Bomba atòmica – Efectes armes nuclears
Imperialisme- Guerres
14 http://www.llegircruilla.cat/2013/10/la-balada-del-funicular-miner/
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Títol
La Capsa dels perills
Autor/Artist
a
Balliett, Blue
Publicació
Barcelona : Estrella Polar, 2011
Descripció
315 p. : il. ; 20 cm
Col·lecció
L'Odissea (Estrella Polar) ; 33
Tema
Novel·les policíaques
ISBN
9788499323435
Cicle
recomanat 1r cicle ESO
En Zoomy no ha conegut el seu pare i sempre ha viscut amb els seus avis a
Three Oaks. Tot transcorre amb normalitat fins que, un dia, el seu pare
apareix amb una capsa vella i atrotinada. La capsa conté una llibreta de
notes antiga, plena de codis estranys que endinsa a en Zoomy i la seva
amiga Lorrol cap a una apassionant investigació. Però algú més està
buscant la capsa i res no l’aturarà per recuperar el que conté. 15
Investigació – Darwin
Títol
Autor/Artist
a
Publicació
Descripció
Col·lecció
Tema

Amistat
La Porta dels tres panys
Fernández-Vidal, Sònia
Barcelona : La Galera SAU, 2012
204 p. : il. ; 21 cm
La Galera jove
Física quàntica -- Novel·les
Novel·les fantàstiques
9788424642785

ISBN
Cicle
recomanat
Niko és un noi de 14 anys que un bon matí tria un altre camí per anar a
l'institut i troba una casa que no havia vist mai. Atret pel misteri, hi entra i
es trobarà immers en un univers extrany. Dins del món quàntic passen
coses sorprenents: un univers es crea del no-res, un taller de rellotgeria
ofereix viatges a la velocitat de la llum i un gat apareix i desapareix alhora.
El que en Niko no sap és que té una missió important; per sort l'ajudaran
uns nous amics que acaba de fer en aquest curiós món.16
Origen univers- Àtoms- Física quàntica
Títol
Autor/Artist
a
Publicació
Descripció

Aventures
Malalt d'ocells
Fàbrega, Xavier
Lleida : Pagès, 2002
167 p. : il. ; 21 cm

15 http://www.grup62.cat/llibre-la-capsa-dels-perills-95161.html
16 http://www.lagaleraeditorial.com/ca/la-porta-dels-tres-panys-978-84-246-35763#.ViEHq25KXzg
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Col·lecció
Autor/Artist
a
ISBN
Cicle
recomanat

Lo Marraco
Homs, Ramon
8479358815

1r cicle ESO
Pels volts del seu quarantè aniversari Bernat Teixidor i Morell decideix
narrar tres anys de la seva vida: aquells que estan relacionats amb el
naixement i la consolidació del seu delit pels ocells. En les diferents fases
d'aquest fal·lera, la seva dona, els fills i el amics semblen aliar-se amb la
natura per convertir les situacions més diverses en una gratificant
combinació d'humor i d'ornitologia.17
Ornitologia- Procés descobriments científics
Humor
Títol
Mar negra
Autor/Artist
a
Lorman, Josep
Publicació
Barcelona : La Galera, 2003
Descripció
173 p. ; 21 cm
Col·lecció
El Corsari (La Galera) ; 62
Tema
Novel·les policíaques
ISBN
8424682629
Cicle
recomanat 2n cicle ESO
Un vessament de petroli provoca una marea negra que afecta el litoral
català, des del cap de Creus fins a Canet Plage, a Perpinyà. Tot apunta que
el causant ha estat el petrolier Meleas, però estranyament la investigació
que duu a terme en Ricard Muns sembla desmentir-ho una i altra vegada. A
la fi, només amb una acció arriscada s’aconsegueix descobrir la veritat. 18
Marea negra- Procés investigació – Medi ambient
Amor- Intriga
Títol
Nàufrag
Autor/Artist
a
Prats, Joan de Déu
Publicació
Barcelona : Barcanova, 2006
Descripció
205 p. ; 22 cm
Col·lecció
Antaviana nova ; 67
Premis
Segon premi en el Premi Barcanova de
Literatura Infantil i Juvenil 2005
Tema
Ecologia -- Novel·les
ISBN
8448917928
Cicle
recomanat 1r i 2n cicle ESO
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Sungkali, una tribu de l'illa de Sawu, al sud-oest asiàtic, veu com li
arrabassen la terra per utilitzar-la com a abocador de les deixalles de les
populoses Hong-Kong i Singapur. L'excusa per convertir aquells exòtics
paratges en un gran abocador havia estat la suposada erupció d'un volcà
que havia malmès l'entorn i obligat els nadius a malviure en un racó
marginal de l'illa. Amb el temps, un grup de joves sungkali decideix
recuperar la dignitat per la força, actitud amb la qual no estan gaire d'acord
ni Uxò, el cap de la tribu, ni el fetiller Xilxes, que recorda una llegenda
segons la qual recuperarien la seva illa quan un cocodril sortís del mar amb
una orquídia anomenada anamba a la boca. 19
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Al CERN, el centre d'investigació més avançat del món, entre experiments
de viatges en el temps i de teletransportació, la jove Laila s'enfronta al
misteri més gran que existeix: com triar entre dos amors. D'una banda,
l'Alessio, un atractiu periodista, i de l'altra, en Brian, un cerebral científic
que amaga un gran secret.20
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En Martí, per qüestions familiars, ha d’anar a passar l’estiu amb la seva
tieta Rosa, a Indonèsia. La Rosa és veterinària i treballa en una clínica, al
costat de la selva de Borneo, on té cura de més de 180 orangutans, amb
l’ajut de cent daiaks, els indígenes de l’illa. 21
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Aventures- Amistat- Viatges- Superació personal
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