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  Propostes didàctiques descarregables a 
www.animallibres.cat. 

  La col·lecció «Les bestioles del jardí» 
compta amb uns vint títols pensats per a 
tractar temes com la diversitat, la solidaritat 
o el reciclatge amb els més petits.

  Camí a l’escola, aquesta pel·lícula tracta 
l’heroïcitat de quatre nens de diferents 
països: Samuel de l’Índia, Carlitos de 
l’Argentina, Jackson de Kenya i Zahira del 
Marroc. Quatre grans històries sobre les 
adversitats que diàriament han d’afrontar 
per poder arribar a l’escola i que seran de 
gran ajuda per conèixer altres maneres 
de viure que es donen de llarg a llarg del 
planeta.

  Coneix l’autora i i 
l’il·lustrador de la col·lecció en 
aquest divertit vídeo.

Fora els murs! 
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La marieta Antonieta llegeix una gran notícia al diari: 
la companyia d’equilibristes Els Tèrmits Africans actu-
arà durant uns dies al Jardí. En canvi, la seva alegria 
contrasta amb la por i la desconfiança dels seus veïns, 
que han començat a construir murs per protegir-se 
dels estrangers. Finalment, gràcies a l’ajuda rebuda 
pels tèrmits africans durant una forta tempesta can-
viaran d’actitud.

TEMÀTICA: la xenofòbia, els prejudicis i l’ajuda als 
altres.

GÈNERE: narrativa.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: el rebuig a allò 
desconegut i la importància de donar 
oportunitats per conèixer noves cultures.

CLAUS PER A LA LECTURA 
Els murs
Algunes de les bestioles del Jardí com el centpeus 
Andreu, la papallona Ramona, l’escarabat Bernat i la 
libèl·lula Elisabet aixequen murs davant de les seves 
cases sense tenir més motiu que la por dels diferents 
costums africans. 

La falta d’empatia
Els Tèrmits Africans són uns excel·lents artistes que 
realitzen acrobàcies espectaculars a la plaça, però 
gairebé no tenen públic. En nombroses ocasions, els 
estrangers tenen dificultats per integrar-se als seus 
nous països.

L’ajuda
Quan el centpeus Andreu es queda atrapat al seu 
mur i a la papallona Ramona se li esfondra la teu-
lada per la tempesta, els tèrmits africans no dubten 
un segon a ajudar-los. Amb el seu comportament 
aconseguiran vèncer totes les reticències dels veïns 
i acabaran enderrocant junts els murs.


