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Imagineu-vos un zepelí, un enorme globus gairebé 
tan gran com una illa de cases. Però el que costa més 
de creure és que del zepelí pengi un gran castanyer 
plantat en una cistella de vímet, i que, entre les bran-
ques, s’hi amagui una enorme casa de bambú i tot el 
necessari per viure sense posar els peus a terra: ben-
vinguts al Dumont Aéropostale!

TEMÀTICA: la família, l’amistat, els prejudicis, les 
aventures i els reptes.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: amb aquesta família 
tan particular descobrirem que la família pot es-
tar formada també per persones amb les quals no 
compartim lligams de sang i aprendrem a perse-
guir els nostres somnis i vèncer les nostres pors.

CLAUS PER A LA LECTURA
Perseguir els nostres somnis
La família Dumont decideix batre el rècord de dies 
volant sense baixar a terra. Quan ho aconsegueixen, 
s’adonen que al cel són més feliços i, malgrat les difi-
cultats que planteja aquest estil de vida, no dubten a 
continuar-hi.

Els prejudicis
L’inspector Garcia desconfia dels Dumont. Els troba 
molt poc seriosos i esbojarrats. Per això, pensa que 
no haurien de volar i sospita de tot el que fan. Però 
quan el senyor Dumont li salva la vida, s’adonarà que 
no sempre podem guiar-nos per les aparences...

Una família peculiar
La família Dumont no deixa de créixer perquè no 
dubten a adoptar-hi la gent que estimen i incloure-la 
a la família. I és que, per considerar que algú pertany 
a la nostra família, sovint ens adonem que no cal que 
hi hagi lligams de sang, només estima.

MÉS RECURSOS
   Visita de l’autor.

  Propostes didàctiques descarregables a 
www.animallibres.cat. 

  Amelia, pel·lícula estrenada el 2009 dirigida 
per Mira Nair.

  El castell ambulant, pel·lícula d’animació de 
Studio Ghibli, dirigida per Hayao Miyazaki.
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