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En Mowgli és un nen que ha crescut a la selva criat 
per llops. Però Shere Khan, un tigre molt dolent, el vol 
caçar i en Mowgli haurà d’enfrontar-s’hi amb l’ajuda 
de l’os Baloo, la pantera Bagheera i la serp Kaa.

TEMÀTICA: la valentia, l’amistat i els animals.

GÈNERE: conte d’aventures.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: l’acceptació de la 
diferència, el treball en equip, la confiança en 
u mateix i el respecte pels animals i pel medi 
ambient.

CLAUS PER A LA LECTURA
Mowgli, el nen criat pels llops
La història d’en Mowgli, el nen criat pels llops, és una 
gran història d’adaptació. Els llops accepten en Mow-
gli com un més de la família, malgrat que és diferent. 
El nen els correspondrà estimant-los com si fos un 
més de la llobada.

Tres amics inseparables
L’amistat de Bagheera, la pantera responsable, i Baloo, 
l’os hedonista, amb en Mowgli és un exemple de com-
panyonia més enllà de les diferències. La lleialtat i la 
col·laboració entre tots tres, així com amb la serp Kaa i 
el llop Akela, els faran reeixir en els seus propòsits.

Respecte pels animals
La visió humanitzada dels animals que apareix al lli-
bre és un bon punt de partida per fomentar l’estima i 
el respecte pel medi ambient. Vivint amb els animals, 
en Mowgli aprèn  les lleis de la selva, basades en el 
respecte a l’entorn.

MÉS RECURSOS

  Jocs didàctics descarregables de la 
col·lecció «El lleó» a www.animallibres.cat

  El llibre de la selva, de Wolfgang Reitherman, 
el clàssic animat de Disney el 1967. També 
hi ha una versió que combina imatge real i 
efectes digitals dirigida per Jon Favreau el 
2016.

  El meu gran llibre d’animals, de Christine 
Pompéï, publicat també per Animallibres 
per conèixer com són i com viuen els 
animals de tot el món.

  La volta al món en 80 dies, de Jules Verne, 
un altre títol de la col·lecció «El lleó», que 
ens portarà de viatge per terres llunyanes.

  George de la jungla, sèrie animada, que 
s’emet al Súper3, protagonitzada per un 
home que viu a la selva amb els animals.


