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TEMÀTICA: els incendis, l’eco-
logisme i el tràfic de persones

GÈNERE: narrativa

EDUCACIÓ EMOCIONAL: una 
lectura que encoratja les noves 
generacions a protegir la fauna 
i la flora del nostre territori.

Columna de fum
Jordi Fenosa
136 pàg. 
ISBN: 978-84-16844-69-2

Ximo i Mar treballen en prevenció 
d’incendis. Ambdós sospiten que 
alguns dels focs són provocats per 
distraure l’atenció sobre una xarxa 
de traficants que es dedica a des-
embarcar immigrants a les platges.

Enviament d’estiu de 2018

CLAUS PER A LA LECTURA
Els incendis: un mal que afecta a tots 
Les mesures de prevenció i la conscienciació són claus per al futur del planeta.

Les màfies que trafiquen amb persones
La vida de les persones no té preu i és una responsabilitat de tots demos-
trar a aquells que trafiquen amb persones que tots som iguals i tenim els 
mateixos drets.

El treball del voluntariat
Dedicar part del nostre temps lliure a ajudar els altres ens pot permetre 
entendre altres realitats socials i ens donarà instruments per a conéixer 
millor el nostre entorn. 

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques 
descarregables en  
www.animallibres.cat.

  Incendis forestals, adap-
tar-s’hi o morir, programa 
de TV3.

  El planeta i tu, de Maria 
Josep Picó.

Com una tempesta que arriba 
sense avisar
Glòria Marín
208 pàg. 
ISBN: 978-84-16844-74-6

Valentina viu amb son pare i el seu 
avi des que la mare i l’àvia van morir 
en un accident de cotxe. Deu anys 
després, la tia Michelle torna per a 
viure al poble amb tres amics més a 
«la casa encantada».

TEMÀTICA: relacions famili-
ars, els secrets

GÈNERE: narrativa

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la 
tornada de la tia al poble obrirà 
algunes ferides mal cicatritza-
des en la família. Aquest llibre 
mostra la importància de po-
der expressar els nostres senti-
ments.

CLAUS PER A LA LECTURA 
Necessitat d’exterioritzar els nostres sentiments i demanar ajuda als 
altres
La mort sobtada de la mare i de l’àvia de Valentina i la «fugida» de la tia 
Michelle provoca molts silencis a casa. 

La no-discriminació
Jaume, l’amic de l’ànima de Valentina, és homosexual i encara no ho ha dit 
a casa. Ningú hauria de renunciar a ser com és per por de sentir-se rebutjat 
per la seua opció sexual, la seua raça, etc.

  Propostes didàctiques 
descarregables en  
www.animallibres.cat.




