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Per a final de curs, la Catalina, la mestra d’en Pol, els 
ha demanat que preparin un projecte que hauran 
d’exposar l’últim dia de classe. L’única condició que 
els ha posat és que han de fer-lo amb l’ajuda d’algun 
adult. I en Pol no té més família que la seva mare, que 
sempre està molt enfeinada. Per això està decidit a 
buscar algú que li faci d’avi. 

CLAUS PER A LA LECTURA
Capacitat d’afrontar les adversitats
En Pol és un nen decidit que és capaç d’enfrontar-se 
als problemes i buscar solucions, per esbojarrades 
que semblin. L’actitud positiva envers els problemes 
ens ajuda a ser millors persones i a guanyar confiança 
en nosaltres mateixos, autoestima i autonomia.

La importància de la figura dels avis
En Pol no té avis, i sent que li falta alguna cosa. A més, 
sap que dels grans es pot aprendre moltíssim. Per 
això, farà el que calgui per trobar un avi que l’acom-
panyi en el camí de la vida. 

La família
En Pol no ha conegut el seu pare i viu sol amb la seva 
mare. L’estima moltíssim, però de vegades se sent sol 
i troba a faltar tenir un pare o un avi que l’ajudin quan 
la mare no pot fer-ho. Tanmateix, aviat descobrirà 
que podem escollir la nostra pròpia família: els nos-
tres amics i éssers estimats poden convertir-se també 
en part de la nostra família, encara que no hi hagi lli-
gams de parentiu.

TEMÀTICA: la relació amb els avis, les famílies mo-
noparentals, la solitud i la recerca de la felicitat.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: una lectura molt enri-
quidora per posar en valor tot l’aprenentatge que 
reben els nens dels avis, i per transmetre el respec-
te cap a la gent gran.

MÉS RECURSOS
  Visita de l’autora.

  Propostes didàctiques descarregables a 
www.animallibres.cat. 

  (S)avis, programa de Canal 33 on 
entrevisten personalitats que 
no només han viscut la nostra 
història recent, sinó que 
també han contribuït a 
escriure-la.

  Àvia, ja sé que has oblidat 
el meu nom, de Jaume 
Cela, un poemari que 
reflexiona sobre la 
importància dels avis en 
la nostra vida i sobre la 
memòria i l’Alzheimer.


