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En Gerard és un petit ocell acollit per una família 
d’esquirols. És feliç, però no ha après a volar perquè 
els esquirols no l’hi poden ensenyar. La vella Damia-
na, una formiga que ha viatjat per mig món, li propo-
sa anar a conèixer en Conrad el falcó, que fa classes 
de vol. 

TEMÀTICA: aventura, superació personal

GÈNERE: narrativa fantàstica

EDUCACIÓ EMOCIONAL: a través de la història 
d’en Gerard entendrem que, de vegades, és neces-
sari enfrontar-se a les pors per tal de complir els 
nostres somnis.

CLAUS PER A LA LECTURA
La lluita per aconseguir allò que volem
En Gerard desitja aprendre a volar i ha d’enfrontar-se 
a moltes dificultats. La tenacitat del petit ocell ens pot 
servir per comentar quins somnis té cada nen i deba-
tre de quina manera poden arribar a complir-los.

L’adopció
En Gerard va ser adoptat per una família d’esquirols. 
A partir d’aquesta situació, podem comentar els di-
versos tipus de famílies que hi ha i la validesa de totes 
elles.

La tolerància a la frustració
En Gerard es trenca una ala i el metge li diu que ja no 
podrà volar. Ben lluny de deixar-se vèncer, accepta 
amb naturalitat aquest canvi de circumstàncies i conti-
nua tenint una vida plena i feliç amb els esquirols.

La cerca de la identitat pròpia
El protagonista s’adona que és un ocell i que té unes ca-
racterístiques que el fan distint i únic. Per tal de conèi-
xer més profundament la seva naturalesa, emprendrà 
un viatge que potenciarà el seu autodescobriment.

MÉS RECURSOS
  Lectura activa. Propostes didàctiques 
descarregables a www.animallibres.cat.

  Buscador d’ocells, de TV3. Juan, un nen 
de 10 anys colombià, ja ha vist en tres 
anys 491 espècies diferents d’ocells.

  L’ocell que no passava els dijous, d’Anima-
llibres, una història d’amistat entre un 
ocell i la senyora Vitxissuàs.

  Aixecant el vol, d’Animallibres, la migra-
ció d’una família d’ocells per sobreviure 
a la desforestació.

  Un pit-roig a la motxilla, d’Animallibres, 
l’amistat d’uns nens i un pit-roig que 
lluiten per salvar un bosc.


