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Neus Català va ser una 
supervivent i una lluitadora 
incansable contra l’odi i la in-
justícia. Endinsa’t en aques-
tes pàgines i descobreix to-
tes les peripècies d’una vida 
apassionant: guerres, viat-
ges, amistats, amors i, sobre-
tot, una lluita que la Neus mai 
va perdre. Vols saber quina? 
Ah! I has de saber que tin-
dràs un company de viatge 
molt especial...

ETAPES RECOMANADES

4t, 5è, 6è de Primària i 1r d’ESO 

OBJECTIUS DE LA LECTURA

Aquesta guia de lectura per al llibre de Neus Català, 
pretén:

•  Esdevenir un recurs de suport a l’aula per acostar-se 
al llibre.
•  Introduir a l’alumnat a la nostra història d’una mane-
ra propera i que els generi interès i vinculació amb el 
personatge i la seva vida.
•  Que els infants puguin conèixer i tenir accés a altres 
referents, basats en valors socials, humans i col·lectius.



•  Conèixer la història del nazisme, els camps de con-
centració des d’una perspectiva no victimista i que sigui 
empoderadora i positiva.
•  Donar importància al llegat de la gent gran i les 
generacions que ens han precedit i establir un diàleg 
amb la realitat per entendre la importància del passat 
i la memòria històrica per conèixer on som avui.
•  Trencar amb la visió violenta de l’heroi com algú 
que ha de lluitar amb armes i donar-li una perspectiva 
femenina a través d’ensenyar altres models de resis-
tència.
•  Acostar-se als gèneres de la biografia i l’estudi per 
la història d’una manera atractiva i entretinguda.
•  Promoure la mirada crítica sobre la realitat i estimu-
lar el pensament crític.



I. ACTIVITATS PRÈVIES A LA LECTURA

1. Abans de llegir el llibre, saps qui és la Neus Català? En 
cas de no saber-ho pregunta a l’adult que tinguis més a 
prop. Una vegada acabes la lectura, revisa la teva resposta 
i modifica-la si cal.

2. Saps què és una biografia? Fes una breu definició a 
continuació.

II. ACTIVITATS DURANT LA LECTURA

1. Tot i que la història parla de la Neus Català, quin perso-
natge ens l’explica?

2. Fes una llista amb totes les maneres que té el mocador 
d’ajudar a la Neus Català al llarg de la seva vida.

CONVERSA LITERÀRIA



3. Al llarg del llibre podem trobar moltes localitzacions ge-
ogràfiques. Sobre un mapa d’Europa, assenyala quins són 
aquests indrets i indica què ocorre en cadascun. [convin-
dria treballar sobre un mapa polític d’Europa buit]

4. La vida de la Neus Català va estar marcada per diferents 
esdeveniments històrics en què va ser present. Busca in-
formació sobre els següents esdeveniments i explica’ls 
breument en un parell de línies: Guerra Civil, 2a Guerra 
Mundial, Franquisme i Holocaust.

5. Afortunadament, la Neus Català va aconseguir sortir 
dels camps de la mort i va poder tenir una vida digna. Fes 
una llista amb tot allò que va poder fer després de sortir 
del camp on va estar tancada.



III. ACTIVITATS POSTERIORS A LA LECTURA

1. Quina és la teva valoració del llibre? Explica per què.

2. Com moltes històries que llegim o veiem, aquesta tam-
bé podem extreure una moralitat o una lliçó. Quina és 
per a tu la lliçó del llibre sobre la Neus Català? Pista: està 
molta relacionada amb allò que diuen la Neus Català i les 
seves companyes abans de tornar a ser lliures: «Mai més».

3.  Com has pogut veure, la vida de la Neus Català és 
molt interessant i va viure moltes experiències. De totes 
les anècdotes que s’expliquen al llibre, tria les dues que 
més t’hagin cridat l’atenció i explica per què.




