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Els pares de la Margalida se’n van de viatge i la deixen 
amb els avis. La Margalida és una nena molt entrema-
liada i aviat començarà a fer malifetes que afecten tot 
el poble. Els seus avis, desesperats, l’amenacen amb 
l’aparició de la Maranyota. El que mai s’imaginarien 
és que la Maranyota apareixeria realment a casa dels 
avis per endur-se la Margalida. La Maranyota és un 
personatge popular, a l’estil de l’home del sac.

TEMÀTICA: aventures, éssers fantàstics

GÈNERE: narrativa fantàstica

EDUCACIÓ EMOCIONAL: una història fantàstica 
perquè els lectors entenguin que el mal compor-
tament de les persones pot afectar negativament 
la gent del seu voltant.

El bon comportament
La Maranyota porta la Margalida fins al seu cau, on la 
farà treballar dur i adonar-se de les repercussions que 
tenen les seves malifetes. La nena comprendrà 
que les seves entremaliadures no són tan divertides 
com li semblaven i adoptarà una manera de compor-
tar-se molt més respectuosa amb el seu entorn.

L’empatia
Quan els avis la visiten al cau de la Maranyota, es com-
porten com nens malcriats i la Margalida ha de viure 
el paper que normalment tenen els seus familiars. A 
més, escoltarà una conversa entre els seus pares que 
farà que s’adoni de com el seu comportament afecta  
les persones que més estima. A partir d’aquestes ex-
periències podem treballar la capacitat de posar-se al 
lloc dels altres.

Les relacions familiars
La protagonista, gràcies a la Maranyota, acaba posant 
en valor la necessitat de ser considerada amb les per-
sones que estima i el seu entorn per tal de conser-
var una bona relació amb elles. Podem aprofitar per 
transmetre la importància de les habilitats socials.

MÉS RECURSOS
   Visita de l’autor.

  Propostes didàctiques descarregables a 
www.animallibres.cat.

  La pel·lícula Del revés pot complementar 
l’educació emocional  
que ofereix el llibre.

  Les petites (i 
grans) emocions 
de la vida, 
d’Animallibres, 
ens ajudarà 
a identificar i 
donar nom a  
allò que sentim.


