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Con nex ió am b e l c ur r í c ulum e s c o la r
Àrees: Llengua catalana. Coneixement del medi social.
Temàtiques: La llibertat, la indigència, l’abandonament d’animals,
l’acceptació dels altres, l’optimisme.
Temes transversals: Amistat, cooperació, solidaritat.

RES UM DE L’O B R A
El Gos Pudent viu amb el Gatxafat, el seu millor amic, en un cubell
d’escombraries. Un dia aprèn d’ell que hi ha molts gossos que tenen
amo, i així decideix anar a buscar-ne un. L’amo que troba intenta
vendre’l sense èxit, així que el posa a vigilar la casa. Una nena de
sabatilles vermelles li ofereix una croqueta que deixa el Gos Pudent
adormit, la casa queda desprotegida i els lladres per als quals treballa
la nena l’acaben desvalisant. El Gos Pudent decideix anar a buscar
feina i acaba en un refugi per animals que en realitat és una trampa
dels lladres. Al final, la nena organitza una fugida amb tots els animals
i, un cop lliures, el nostre heroi acaba trobant els pares de la petita,
que ploren d’alegria perquè no esperaven tornar a veure la seva filla
després que els lladres la segrestessin.

PER S O NATG ES

G OS PUD E N T
El Gos Pudent viu en un cubell d’escombraries, fa pudor de sardines,
és ple de puces i el seu pèl sembla una catifa vella. Per si no fos prou,
és també una mica babau. Malgrat que tothom es vol mantenir allunyat
d’ell pel seu aspecte i per la pudor que fa, el Gos Pudent té un cor molt
gran i és pur optimisme i alegria.
G AT XA FAT
Al Gatxafat el va atropellar un camió i per això és tan pla. És el millor
amic del Gos Pudent i l’ajuda a entendre la vida, perquè la majoria de
les vegades el Gos Pudent no entén res.

L’A MO
L’amo viu sol i es dedica a la compravenda d’animals. Intenta vendre
el Gos Pudent, que no serveix ni per això, i al final el posa a vigilar casa
seva perquè espanti la gent amb la mala olor que fa.

L A N E N A D E LES S ABATILLES VERM ELLES
Els lladres la van segrestar i l’obliguen a treballar per a ells sense
deixar-la tornar amb els seus pares. Té cura del Gos Pudent i l’ajuda
a tornar a casa.

E L S T RE S L LADR ES
Aquests malfactors tenen plans ocults i estan perfectament coordinats
per dur-los a terme. És clar que de petits mai no van tenir una mascota
a qui estimar.

I NTER ÈS P EDAG Ò G IC
LA LLIBE RTAT
El Gos Pudent és un gos sense amo. Pot decidir i fer el que vulgui en cada moment, però els
altres gossos tenen amo i per això ell també en vol un.
Enumereu els avantatges de ser un gos amb amo. Les companyes i els companys que
tinguin gos a casa poden explicar la seva experiència per fer la llista més extensa.
Reflexioneu sobre el seu benestar. Creieu que els gossos estan millor si tenen amo
o si no en tenen? Debateu sobre el tema i argumenteu les vostres opinions.

LA IN D IGÈN CIA
El Gos Pudent no porta collar ni té amo, viu en un cubell d’escombraries i l’han arribat a
confondre amb una ovella xurra. La gent s’espanta en veure’l, l’insulta i li fa bromes en veure
el seu aspecte o en adonar-se de la seva olor fètida.
Podem reflexionar sobre la indigència, la falta de recursos mínims per poder viure. Què
necessiteu vosaltres per poder viure? Feu una llista amb quinze coses. I si haguéssiu de quedarvos amb deu? I si només poguéssiu tenir-ne cinc? I si només poguéssiu quedar-vos amb dues?
Compartiu i argumenteu les vostres opinions.

L’ABAN D O N A M E N T D ’A N IM A L S
En la novel·la apareixen moltes mascotes perdudes. D’on creieu que han sortit?
Segons un estudi de la Fundación Affinity, l’any 2018 van ser recollits a Espanya més de
138.000 gossos i gats abandonats. A l’estiu és quan es produeixen més abandonaments, perquè
els amos se’n van de vacances i no volen o no poden endur-se’ls amb ells.
Què en penseu d’aquest tema? Com es pot evitar
l’abandonament animal?
Imagineu que us fan l’encàrrec de fer una campanya
informativa per conscienciar la gent del vostre barri sobre el
problema de l’abandonament animal. Quin tipus d’anuncis
faríeu? Quin seria el lema? Com serien aquests anuncis?
Us convidem a posar-la en marxa!

L’ACCE P TACIÓ D E LS A LT R E S
El Gos Pudent té un cor i una bondat que fan que aquells que
es preocupen per coneixe’l acabin adorant-lo.
El Gatxafat està aixafat, d’aquí el seu nom, així que no
és gaire agraciat. Al Gos Pudent això no li importa perquè el
Gatxafat és llest i l’ajuda a entendre la vida.
Són bons amics, i a un amic l’estimes i l’acceptes tal com és, amb les seves virtuts i els
seus defectes.
I vosaltres, en què creieu que us ajuden les/els vostres amigues/amics i què és el que més
us agrada d’elles/ells?

L’OP TIMISM E
La vida és un regal i el Gos Pudent ho sap. Trobar alguna cosa a les escombraries, regalar puces
a un desconegut, menjar-se una llaminadura, veure les coses bones que hi ha en la gent, que una
nena li dediqui un somriure… són petits detalls que poden alegrar el dia al nostre protagonista.
El Gos Pudent sempre veu el costat bo de les coses i si el fan córrer darrere d’un cotxe,
pensa que li va molt bé fer exercici; si volen fer perfum de gos amb ell, se sent feliç de poder
tenir una fragància pròpia…
I vosaltres, veieu sempre el costat bo de les coses? Coneixeu algú que sigui molt
optimista? Quan us vau adonar que ho era?

AB ANS DE L A L ECT UR A
P ROHIBIT LLE GIR
Observeu la portada del llibre amb deteniment. Quin creieu que pot ser l’argument d’aquesta
història?
Exposeu les vostres idees en veu alta a les vostres companyes/companys.
Ara obriu el llibre per una pàgina a l’atzar que tingui dibuixos i observeu la il·lustració
sense llegir res del text. Què creieu que passarà?
Expliqueu a les vostres companyes/companys què observeu a la il·lustració i què
imagineu que passarà a la història.

DU RAN T L A L ECT UR A
PARAULE S CLAU
Després de cada capítol escriviu les cinc paraules clau del contingut. A mesura que avanceu
en la lectura afegiu paraules fins a tenir trenta paraules anotades.
En acabar la lectura del llibre penseu quines són les tres paraules clau de la història
i inventeu una frase publicitària en la qual hi surtin les tres.
Per exemple, en el primer capítol, «El Gos Pudent busca amo», les paraules podrien ser:

GOS, GAT, E S CO M B R A R IE S , C O R DÓ, A M O…
TRADUCTO R S I M ULTA N I
Podeu jugar a llegir en veu alta alguns fragments amb l’ajuda d’una/un traductora/traductor
simultani: una/un alumna/e llegeix en veu alta pels companyes/companys i una/un altra/e se
situa al seu costat i tracta d’interpretar amb mímica tot allò que escolta.

DES PRÉS DE L A L ECT UR A
CREANT M ETÀ FOR E S
El Gos Pudent és un gos sense amo. Per dir el mateix l’autor utilitza moltes metàfores: una
ovella sense pastor, un mussol sense arbre, una llauna sense obrellaunes, un iogurt sense
cullereta…
Us atreviu a crear més metàfores sobre el Gos Pudent?
Poseu-vos dempeus i feu dues files (A i B). Quan la/el mestra/e piqui un cop de mans,
la/el primera/er de la fila A dirà en veu alta i clara: Gos Pudent era (un objecte qualsevol) sense…
i la/el primera/er de la fila B respondrà el primer que li passi pel cap per acabar la frase.
En acabar, les/els dues/dos participants es posaran
al final de la fila contrària.
No penseu gaire, el més divertit és que les respostes
siguin absurdes i espontànies.
Exemple: Una truita sense… Un moc sense…
Un ascensor sense… Un mitjó sense… Un poll sense…
Una torrada sense…

«L’IMP ORTA N T É S N O D E I XA R DE F ER - SE P R EG U N T ES» ,
Al bert E inst ein
No hi hauria història si el Gos Pudent no s’hagués trobat aquell cordó a les escombraries
i s’hagués preguntat per què tots els gossos porten corretja.
Mireu aquests objectes i imagineu què es podria preguntar el Gos Pudent si se’ls trobés
a les escombraries:

Compartiu en veu alta les respostes i descobriu com totes són diferents. Podeu explicar una
història curta protagonitzada pel Gos Pudent que comenci amb aquest descobriment i amb
aquesta pregunta?

QUI VA D IR A I XÒ?
Aquí trobareu fragments de diàlegs que hi ha en el llibre. Us atreviu a endevinar qui els va dir?
—No saps què és un amo? (Gatxafat)
—Escolta, baieta vella, què fas tan sol? T’han abandonat? (l’amo)
—Et ve de gust una croqueta, gosset? (la nena de les sabatilles vermelles)

P ICTOGOS
Una/un companya/company sortirà a la pissarra i haurà de dibuixar amb els ulls tapats aquests
elements que surten a la història. La resta del grup els haurà d’endevinar, però ho haurà de fer
ràpid. Només disposa d’un minut.
GOS/MOSCA/SARDINA/CORDÓ DE SABATA/LLAUNA/LLAMINADURES/TORTUGA/
SALSITXA/TÚNEL/PASTISSERIA/CUBELL DE LES ESCOMBRARIES /BOMBA DE
BICICLETA

E AU D E SA R D I N E
El Gos Pudent està molt il·lusionat amb el perfum Eau de Sardine. Us atreviu a crear-lo?

Necess i te u :
-Un pot de vidre ben bonic.
-Formatge rocafort.
-Un trosset de coliflor bullida.
-Unes gotes de perfum de la tia Empar .
-Aigua estancada.
(Si no teniu aquests ingredients podeu utilitzar d’altres que facin pudor)
Co m fe r- h o:
Barrejeu tots els ingredients i posa’ls al pot. Feu una etiqueta adhesiva
amb el nom del vostre perfum i deixeu-lo macerar un mes abans d’obrir
el tap i gaudiu del pestilent aroma.

Títols d e l a co l·le cci ó

I AVIAT MÉS!

