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En un món en què l’escalfament global i el canvi cli-
màtic ja són una realitat irreversible, encara hi ha un 
espai per als somnis i per a l’esperança. En Marc viu 
amb en Valentí, el seu besavi, en una ciutat de la Re-
pública d’Oc. Quan el besavi li ensenya els botons de 
nacre del seu pijama, el noi es queda fascinat per la 
seva bellesa. I quan li desapareixen els últims botons, 
en Valentí decideix emprendre un viatge a la recerca 
de cargols gegants amb la closca de nacre.

TEMÀTICA: l’aventura, la convivència, l’educació 
mediambiental, la família, la gent gran, la humani-
tat, la protecció dels animals i la valentia.

GÈNERE: narrativa.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: una novel·la 
d’aventures que ens fa veure que sempre hi ha 
espai per als somnis i per a l’esperança.

CLAUS PER A LA LECTURA
Educació mediambiental
La temàtica de l’obra és de plena actualitat. Ideal per 
treballar l’ecologia a l’aula, ja que ens ajudarà a intro-
duir conceptes clau com ara l’escalfament global i el 
canvi climàtic des d’un punt de vista esperançador.

Protegim els animals
La lectura de Botons de nacre convida a prendre cons-
ciència de la importància de tenir cura dels animals, 
així com de la vegetació i del nostre entorn, per se-
guir gaudint per sempre de la seva bellesa.

Relació entre avis i nets
En Marc viu amb el seu besavi i junts decideixen em-
prendre un viatge fascinant cap a Cap Còdol. En la 
seva aventura també coneixeran en Mancuso, antic 
pescador de cargols gegants, el seu soci Crackinson i 
la seva besneta Clara. Els cinc personatges ens recor-
den la màgia de la relació entre avis i nets i la impor-
tància de passar moments amb les persones grans.

MÉS RECURSOS
   Visita de l’autor i del traductor.

  Propostes didàctiques descarregables a 
www.animallibres.cat.

  Botons de nacre recupera l’esperit de les 
novel·les clàssiques d’aventures, com ara 
La volta al món en 80 dies de Jules Verne, 
disponible en la col·lecció «La Formiga 
Teatrera».

  Treballa a l’aula el canvi climàtic, 
l’escalfament global i els recursos naturals. 
Planteja a l’alumnat quin seria el viatge que 
ells emprendrien, quins són els animals en 
perill d’extinció o pregunta’ls si saben de 
quins recursos naturals escassos provenen 
materials que utilitzin, com ara els telèfons 
mòbils i altres dispositius.


