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En Jaume s’ha fet gran i cada cop li costa més recordar les coses. Un dia oblida el seu estimat barret en
un banc al parc. Una ventada el fa volar de cap en cap
i viurà un grapat d’aventures alhora que desitja tornar amb el seu propietari.

TEMÀTICA: l’amor per les coses menudes, la imaginació, l’amistat, el respecte als altres, l’atenció a
les persones grans.
GÈNERE: narrativa, humor, fantasia.
EDUCACIÓ EMOCIONAL: respecte per tot allò
que ens envolta.

CLAUS PER A LA LECTURA
Cuidar i valorar els nostres majors
En Jaume es va fent gran i cada vegada s’oblida més
de les coses. Anava a afaitar-se o a rentar-se les dents?
A què anava al forn d’Antònia? A comprar pa o a demanar-li matrimoni? Sigui el que sigui, els nostres
majors, que són un pou de saviesa, es mereixen tota
la nostra estima i respecte.
Respectar a totes les persones vinguin d’on
vinguin
La Rosalia és una vagabunda que es passeja per la ciutat, la Teresa és agranadora al parc, el Mateu és un nen
de nou anys ple d’imaginació, Gandul és un gos peresós... Tots tenen històries a contar ben interessants!
La importància de l’amistat
En Jaume i el barret; el barret i en Jaume. Per un
temps se separen i l’amic barret viu noves aventures
en diferents caps. Però al seu pensament sempre està
el seu gran amic, de qui se sent orgullós i a qui vol
tornar a veure.

MÉS RECURSOS
 ropostes didàctiques descarregables a
P
www.animallibres.cat.
Vídeo difós per l’Associació de Familiars
de Malalts d’Alzheimer i Altres Demències.
Quan el temps dona voltes.

Avis, piranyes i altres històries. Un llibre de
Rocio Bonilla on es parla dels nostres avis i
mil coses més.
 ui necessita un barret màgic? Un llibre
Q
de M. Jesús Bolta sobre un barret que fa
realitat els desitjos d’una nena.
E s pot contactar amb alguna associació
de malalts d’Alzheimer perquè facin una
xerrada al centre.

