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IntroduccIó

V ICeNTe Muñoz PuelleS narra en aquest llibre més 
aventures del protagonista d’Òscar i el lleó de Correus. 
en aquell llibre un Òscar menut superava la por al feroç 

lleó de la bústia i als monstres de la nit; ara, el mateix infant aprén 
a llegir i a nadar alhora, vist tot des d’una visió tendra. els reptes 
que supera Òscar en aquesta història són molt difícils de dur a ter-
me, però una vegada superats donen moltes satisfaccions i diver-
sió. el protagonista supera a poc a poc les dificultats de fer-se gran 
i gaudeix esdevenint autosuficient, així i tot sempre li agradarà que 
els pares li lligen una bona història.
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resum

ÒSCAR APRéN A nadar durant l’estiu, cosa que li resul-
ta molt difícil. Sa mare li compra una granota perquè 
l’observe i la imite en la piscina, però li costa reproduir els 

moviment de la granota amb els suros lligats la cintura. l’estiu passa i 
la granota torna al riu de la mateixa manera que Òscar torna a escola. 
Allà les lletres se li compliquen un poc: majúscules, minúscules… 

un dia Òscar emmalalteix i demana a la mare que li llija un 
llibre de majors que l’atrau especialment pels dibuixos: Al llarg de 
l’Amazones. Òscar gaudeix amb les peripècies dels exploradors a 
la selva, sent que els acompanya, que ell també és un aventurer que 
s’enfronta als caimans i als indis. Finalment, Òscar millora i ha de 
tornar a escola; provarà de llegir el llibre a soles, però les paraules 
li resulten molt complicades encara.

Quan torna l’estiu de nou, Òscar va a la piscina, es posa els 
suros, però menys que l’any anterior i… sí, pot nadar igual que feia 
la granota. la mare, molt orgullosa, nada amb ell per la part fonda 
de la piscina. Quan torna a casa té una altra sorpresa: agafa Al llarg 
de l’Amazones i és capaç de llegir-lo. Òscar s’està fent major.

Autor I Il·lustrAdorA

VIcente muñoz Puelles va nàixer l’any 1948 a València. 
Té publicades dèsset novel·les per a adults en castellà. una, Som-
bras paralelas, ha sigut portada al cine, i ha rebut diversos premis: 
la Sonrisa Vertical amb Anacaona (1980), el Premi Azorín amb 
L’emperatriz Eugenia a Zululandia (1993) i l’Alfons el Magnànim 
de narrativa (2002) amb Las desventuras de un escritor en provin-
cias. el 1999, va guanyar el Premi Nacional de literatura Infantil 
amb Òscar i el lleó de Correus, i el 2004 el I Premi de literatura 
Infantil i Juvenil Anaya amb L’arca i jo. Ambdós títols han sigut 
traduits i publicats en la col·lecció Sopa de llibres. el 2005 amb 
La perrona, va obtindre el Primer Premi llibrers d’Astúries.

noemí VIllAmuzA va nàixer a Palència. es va decidir a estu-
diar Belles Arts quan va deixar l’institut i després es va especialit-
zar en disseny gràfic. el primer llibre que va il·lustrar va ser Òscar 
i el lleó de Correus. Per a ella, il·lustrar per a infants suposa una 
cosa tan meravellosa com recuperar la infantesa perduda d’una 
forma renovada a la qual uneix els coneixements i l’experiència de 
l’adult. en 2002 va rebre el Premi Nacional d’Il·lustració.
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PersonAtges

Òscar

Té sis anys i està aprenent a nadar, però li costa molt, es posa 
nerviós i no vol amollar-se de la vora de la piscina. A escola està 
aprenent a llegir, però també és una cosa complicada, hi ha ma-
júscules, minúscules… i per si això fóra poc cada persona escriu 
d’una manera diferent. Com poden entendre’s els majors si ho fan 
tot tan difícil? Però és voluntariós i, finalment, aconsegueix els 
seus objectius.

la mare d’Òscar

Intenta ajudar el fill perquè perda la por de nadar. Sense que Òscar 
se n’adone li lleva un dels suros de la cintura, així Òscar comença a 
tindre confiança. li compra fins i tot una granota perquè aprenga 
a imitar-la i aconseguisca surar en l’aigua. és una dona molt dolça 
que tracta el fill malalt amb molt d’afecte i li llig el llibre que li 
demana.
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VAlors

superació personal

Òscar lluitarà per aconseguir els seus objectius: aprendre a nadar 
i a llegir. Tot i que les dues coses són difícils i requereixen molt 
d’esforç, ell ho aconsegueix amb constància. I comptarà amb la 
inestimable ajuda de la mare i de la granota que aquesta li compra.

Identificació amb el personatge

el lector infantil s’identificarà fàcilment amb Òscar. el narrador 
conta les experiències, els sentiments i les idees del jove protago-
nista d’una manera molt accessible per als infants, els quals les sen-
tiran molt pròximes a les pròpies. els lectors joves es reconeixeran 
perfectament amb Òscar.

Amor a la lectura

Òscar vol aprendre a llegir per a descobrir el que amaguen els lli-
bres per a majors que té a casa. Sap que hi trobarà diversió i aven-
tures, misteri i humor… Quan és capaç llig Al llarg de l’Amazones 
per a gaudir de l’experiència dels exploradors. els infants enten-
dran que els llibres estan plens d’aventures i potser decidiran se-
guir l’exemple del jove protagonista de la història.
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Activitats

Tot seguit us oferim unes activitats d’animació 
lectora. Algunes són prèvies a la lectura del llibre i 
tenen la intenció de suscitar l’interés de l’alumnat, 
i d’altres són per a fer-les després d’acabar el lli-
bre i serviran per a recrear aspectes diversos del 
contingut d’aquest i fomentar la creativitat dels 
lectors.

AbAns de lA lecturA

l’estiu

el llibre que llegiran parla dels dies d’estiu, quan no hem d’anar a 
escola i podem gaudir de la piscina, de la platja… Demanarem a 
l’alumnat que conte què és el que més s’estima fer a l’estiu: anar 
al poble a veure els iaios, jugar al parc amb els amics, llegir, estar 
amb el pare i la mare… Després, faran un dibuix d’ells mateixos 
realitzant aquesta activitat.

el llibre favorit

Durant la lectura d’Òscar i el riu Amazones descobrirem quin és el 
llibre favorit del protagonista: Al llarg de l’Amazones, de W.H.G. 
Kingston. Preguntarem a l’alumnat quin és el seu llibre favorit i 
per què. Podrien portar-lo a classe i llegir-ne un passatge.

recordant Òscar

Si l’alumnat ha llegit Òscar i el lleó de Correus, el professorat pot 
preguntar què en recorden i què imaginen que passarà en aquesta 
nova aventura d’Òscar. A més es poden fer preguntes concretes 
perquè s’esforcen a recordar aquella història: De què tenia por Òs-
car? Què feia perquè el lleó no li mossegara? Què hi havia darrere 
del lleó de Correus?
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l’Amazones

Pel títol sabem que la història d’Òscar està relacionada amb aquest 
riu. Podem aprofitar l’ocasió perquè l’alumnat descobrisca algunes 
coses sobre aquest riu, el més llarg i cabalós del planeta, i també 
de la selva que porta el seu mateix nom. Podem ensenyar-los el riu 
en un mapa, perquè observen com és de llarg; mostrar-los fotos de 
la selva i dels animals que hi viuen; així i tot explicarem breument 
els perills que amenacen aquest entorn natural: desforestació, con-
taminació, etc.

desPrés de lA lecturA

Aprenent a nadar

Hem vist com Òscar ha aprés a nadar amb tenacitat i molt d’esforç. 
l’alumnat sap nadar? els va costar molt d’aprendre? encara inten-
ten mantindre’s en l’aigua sense ajuda? Quines altres coses volen 
aprendre a fer? Podrien redactar un text breu en què responguen 
aquestes qüestions sobre la superació personal.

la granota

Òscar aprén a nadar després d’observar la granota que la mare li 
compra. Què sap l’alumnat de les granotes? Creuen que poden ser 
bones professores de natació? Proposarem que dibuixen una gra-
nota enmig d’un passeig aquàtic amb Òscar com a acompanyant.

llig-me un conte

A Òscar, li agrada molt que els pares li lligen mentre que ell està 
al llit.  Això també agrada a l’alumnat? el pare o la mare els lligen 
abans d’anar-se’n a dormir? Quines altres coses els agrada fer amb 
la mare o el pare? Farem una posada en comú de les activitats que 
realitzen amb el pare o la mare. Potser per a cada un siga una cosa 
distinta, però de segur que a tots els agrada gaudir els moments 
d’oci amb els pares.
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Abans de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A., 2009

¬ observa atentament la il·lustració de la coberta. en el 
dibuix es veu un infant llegint un llibre, però seu damunt 
d’un caiman. Creus que deu tindre por? Per què?

 
 
 
 

¬ Fes un dibuix de tu mateix amb el caiman com a 
company de jocs.
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Abans de la lectura 2
¬ A l’infant del dibuix de la coberta, sembla que li agrada 

molt llegir. I a tu, t’agrada llegir?

 Anota el títol dels tres llibres que més t’estimes i explica 
perquè t’agrada cada un.
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Després de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A., 2009

¬ la mare d’Òscar compra una granota al mercat. 
Per què ho fa?

 
 

¬ llig les oracions i marca la resposta correcta.

 Òscar, que ja tenia prou dificultats amb les minúscules…

   a) pensava que les majúscules eren molt fàcils.

   b) no volia aprendre les majúscules.

   c) mirava les majúscules amb desconfiança.

 la piscina on Òscar anava… 

   a) era molt menuda i amb molta gent dins.

   b) era una piscina gran, voltada de columnes blanques.

   c) tenia l’aigua molt freda.

 De tant en tant, la granota botava, però…

   a) la banyera era massa alta.

   b) es va escapar un dia que es van despistar.

   c) es va escolar pel desaigüe.



Ò
sc

ar
 i 

el
 r

iu
 A

m
az

on
es

© Grupo Anaya, S.A., 2009

Després de la lectura 2
¬ Contesta aquestes preguntes:

Òscar pensa que amb els suros no pot nadar bé, però no 
es lleva el cinturó. Per què?

 

Què fa Òscar amb la granota quan acaba l’estiu?

 

A escola, van donar a Òscar un altre llibre per a aprendre 
a llegir. Com era aquell llibre?

 
 

 

 



Ò
sc

ar
 i 

el
 r

iu
 A

m
az

on
es

© Grupo Anaya, S.A., 2009

Després de la lectura 3
¬ Indica què passa en les il·lustracions següents del llibre 

que acabes de llegir.
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Després de la lectura 4
¬ Òscar ja ha aprés a nadar, tot i que encara porta alguns 

suros. Dibuixa’l nadant en la piscina amb la granota, 
però aquesta vegada sense el cinturó. També et pots 
dibuixar nadant amb ells.
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Solucions

després de la lectura 1
1. la mare d’Òscar compra la granota perquè Òscar s’ensenyara a nadar 

2. c) mirava les majúscules amb desconfiança.

b) era una piscina gran, voltada de columnes blanques.

a) la banyera era massa alta.

després de la lectura 2
Òscar no s’atreveix a deixar els suros per si se n’anava al fons.

Òscar va amollar la granota en el riu.

Tenia dibuixos d’animals. Al costat de cada animal hi havia el nom corresponent, 
amb les síl·labes separades per guions.

després de la lectura 3
la mare d’Òscar llig Al llarg de l’Amazones, mentre que ell està malalt al llit.

els exploradors de l’Amazones es troben rodejats d’indis en un clar de la selva.

la mare d’Òscar pregunta al fill què vol fer amb la granota.
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