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Han començat les vacances d’estiu i l’Èrica s’assaben-
ta que enguany al poble se celebra un concurs d’es-
tels. Amb l’ajuda de la seva amiga Laia i del seu avi 
construiran un estel per poder participar-hi, i al llarg 
del tot el procés aprendrà unes quantes lliçons que 
l’ajudaran a créixer.

TEMÀTICA: la convivència familiar, la vida de po-
ble, les vacances d’estiu.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: l’Èrica aprendrà, amb 
l’ajuda del seu avi, com d’important és ser tenaç 
i no defallir amb els primers obstacles, i que hem 
de demanar ajuda quan ho necessitem.

CLAUS PER A LA LECTURA
Projectes per fer a l’estiu
Les vacances d’estiu són un moment fantàstic per 
plantejar-se reptes i aventures com la que es propo-
sen l’Èrica i la seva amiga Laia. Amb temps i il·lusió 
podem fer coses que no podem dur a terme durant el 
curs i que ens engresquen.

Els estels
Un projecte interessant pot ser el que han fet l’Èrica i 
la Laia: fer un estel i fer-lo volar. Tot el procés de cons-
trucció ens farà gaudir i aprendre amb coses noves. 

Treball en equip
És important acceptar que cada persona té diferents 
aptituds i habilitats, i que, posades totes en comú, 
ens poden ajudar a aconseguir coses que de manera 
individual serien més difícils de fer. El treball en equip 
és enriquidor i positiu, perquè aprenem del que sa-
ben els altres i nosaltres també podem aportar els 
nostres coneixements. 

MÉS RECURSOS
  Visita de l’autora.

  Propostes didàctiques descarregables a 
www.animallibres.cat. 

  Dinàmiks, programa del Club Súper 3, 
secció «L’experiment». Clip L’estel volador.

  La nena que volia passejar gossos (petits), 
de Carmela Trujillo. Un llibre que també 
treballa la superació de les dificultats i la 
importància de comptar 
amb amics per 
resoldre els 
problemes.
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