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En Peret i en Xesco són molt diferents, però també 
amics inseparables. Amb les nenes no s’hi fan gaire 
perquè diuen que són toves, ploramiques i que es 
passen el dia explicant-se secretets. Però només amb 
l’ajuda de la Tona i la Laia podran trobar els veritables 
culpables dels misteriosos robatoris que estan pro-
duint-se

CLAUS PER A LA LECTURA
L’amistat a la infantesa
Ja us enxamparé, pocavergonyes! mostra una visió di-
vertida i innocent de la infantesa a través del poble 
d’en Peret, on els nens surten a jugar amb les bicicle-
tes i mengen melons del camp dels veïns per berenar. 
A més a més, ens recorda la importància de les relaci-
ons socials per al benestar emocional.

La tolerància
Un grup de gitanos apareix al poble d’en Peret al ma-
teix temps que es produeix un robatori de síndries i 
de melons al camp d’un dels veïns. En Xesco, el millor 
amic del protagonista, no tarda a concloure que són 
ells els responsables del delicte. No obstant això, aca-
baran descobrint que la realitat no té res a veure amb 
el que havien imaginat.

L’honestedat
Darrere dels robatoris hi ha l’Eustaqui, un regidor 
contrari a l’actual alcaldessa i que vol ocupar aquest 
lloc. Així doncs, elabora un pla per tal de posar el ve-
ïnat de la localitat en contra de l’alcaldessa. El llibre 
permet que l’alumnat es plantegi com és d’important 
l’honestedat per a la integritat individual.

TEMÀTICA: la innocència a la infantesa, l’amistat, 
els prejudicis, la tolerància, la igualtat entre per-
sones.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: reflexió sobre la impor-
tància d’anar més enllà de les primeres impressi-
ons i no treure conclusions precipitades.

MÉS RECURSOS
   Visita de l’autor.

  Visita de la il·lustradora.

  Propostes didàctiques descarregables a 
www.animallibres.cat. 

  La Maranyota, de Rubén 
Montañá, un llibre 
publicat a la mateixa 
editorial que també 
reflexiona al voltant del 
comportament.
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