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Un dia, la vida de la Lola, la Tània i la Zuzú va canviar del
tot. Al terrat de casa hi havia un regal: la Frederica Bladuliqui! Era una personeta que es va fer estimar de seguida. Pujar una personeta inquieta i voladora no és
fàcil, però és que, a més, l’acompanyaven cinc éssers menuts, peluts i rabassuts amb una missió: fer-li la guitza.

TEMÀTICA: la família, la diversitat, la imaginació,
l’amistat, la solidaritat, l’esperit d’aventura,
la llibertat...
GÈNERE: fantasia, aventures, humor.
EDUCACIÓ EMOCIONAL: un llibre per descobrir que les
famílies poden ser molt diverses i que el que realment
importa és que ens estimem els uns als altres.

CLAUS PER A LA LECTURA
La imaginació i la fantasia
Nenes que volen i a les quals se’ls desenganxen les cames
i els braços amb facilitat, criatures fantàstiques i trapelles,
zepelins fets a casa, ocells que parlen en codi morse... La novel·la està plena d’una fantasia i una imaginació desbordants
i anima els més petits i petites a desenvolupar la creativitat.
Famílies de tot tipus
La Frederica té tres mares: la Mamaló, la Mamatà i la Mamazú. Són molt diferents entre elles, però estan molt ben avingudes i, sobretot, l’estimen molt, la cuiden i la vetllen. Perquè les famílies poden ser molt diverses, però l’única cosa
que importa de veritat és que els seus membres s’estimin.
Aprendre fora de l’escola
A la Frederica li agrada molt anar a l’escola, però prompte
descobrirà que a fora també pot aprendre un munt de coses
noves. A més a més, ho farà amb uns instructors de luxe:
figures històriques destacades com Amelia Earhart, Agata
Christie o Ernest Hemingway.

MÉS RECURSOS
Visita dels autors.
P ropostes didàctiques descarregables a
www.animallibres.cat.
L ’extraordinari doctor Rupert, d’Eulàlia Canal i
Glòria Marín en aquesta col·lecció, explica una
aventura plena de fantasia i humor.
L a pel·lícula Up fa reflexionar sobre el respecte
a les persones grans, l’amistat i la protecció, tot
amb molt d’humor i una bona dosi d’aventures.
B uscant en Nemo ensenya als més petits
aspectes com el valor de l’amistat, la protecció
de la família, la lluita per aconseguir allò que
desitgem i la importància d’ajudar els altres.

