
EL CLUB DELS ESTRANYS



EXPLICACIÓ DEL LLIBRE: 

Tracta d´uns nois que es pensen que són estranys per tenir alguna diferència dels
altres nois de la classe.
Hi ha un nen que es burla de tots, els pega i es riu de cadascun d´ells.
Els nois estan farts d´això i fan pinya per fer un club per tots aquells nois que pensen
que són estranys i així quan es burlin d´ells ajudar-se entre ells.
De mica en mica el club va creixen fins adonar-se que tota la classe està dins del 
club, fins i tot vol participar el noi que es reia de tots.
El club serveix per unir a tota la classe i encara que cadascú té diferències amb els
altres, això no vol dir que sigui res dolent, hem d´aprendre a saber riure´s d´un
mateix, i respectar als companys siguin com siguin.



PERSONATGES
PRINCIPALS:

HUG: és tartamut

BERNAT: és dislèxic

VICENÇ: és el problemàtic de la classe.

MERCÈ: porta ulleres (miop)

LAURA: té moltes pigues a la cara

ANDREA: millor amiga de l´Hug



PERSONATGES 
SECUNDARIS:

RICARD: és una miqueta gras

MARIA: és baixeta

PATRICIA: té les orelles grans

CARLES: té el nas gros



MÉS PERSONATGES:

ENRIC: té grans pel cos

IGNASI: té la pell molt blanca



MÉS PERSONATGES:

SÍLVIA: és molt delicada i fina

CLARA: té el cabell preciós



UNA VISITA A LA 
CLASSE

L´ESCRIPTOR: és tartamut, 
dislèxic, gras, nassut i orellut.



MÉS PERSONATGES:
AQUESTS SÓN ELS PARES DE L´HUG QUE LI DONEN 
MOLTS ÀNIMS A L´HUG PER SER TARTAMUT

HI HA MÉS PERSONATGES QUE SURTEN: 

L´ÀVIA de l´Hug

L´AMÀLIA: és la mestra que ajudava a l´Hug

EL MIQUEL: és un nen de la classe que té els peus plans

TERESA: nena de la classe molt prima i li diuen esquelet

CAROLINA: nena que porta aparells a les dents i li diuen
boca de ferro

ESPERANÇA: té les cames tortes

EDUARD: nen que és diabètic

LAIA: nena que és molt divertida

DAVID: nen molt atleta



OPINIÓ PERSONAL:

M´agradat molt el llibre i el recomano a tothom, 
perquè la història són de nens com nosaltres, i el 
es llegeix molt bé perquè hi ha moltes
conversacions entre ells.
Espero que us agradi a tots!!



TOTS SOM DIFERENTS I ALHORA 
IGUALS
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