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L’Òscar té nou anys i escriu tot el que li ha passat des 
que va conèixer la Júlia, la seva mare d’acollida. Al 
principi estava neguitós perquè no sabia si s’adapta-
ria a la nova llar o si tindria por de dormir sol, però la 
Júlia és una dona alegre i afectuosa. I si, a més d’una 
mare, guanyes uns avis simpàtics i divertits, la vida no 
et pot somriure més!

TEMÀTICA: l’amistat, l’autonomia, la confiança, la 
convivència, la família, la identitat, la integració, 
la superació de la por.

GÈNERE: narrativa.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: una novel·la que ens 
ensenya que la família no té res a veure amb la 
sang, perquè família és estimar.

CLAUS PER A LA LECTURA
La importància de conèixer els orígens
El dia de l’aniversari de l’Òscar el seu pare, a qui feia 
anys que no veia, el visita. El nen escolta el que el pare 
li explica i els nervis que tenia desapareixen. Podrà 
quedar-se amb la Júlia i també seguir en contacte 
amb el pare. Quina felicitat!

L’estima i el significat de família
De viure en una residència amb altres nens, l’Òscar 
passa a formar part d’una família: la Júlia, l’avi Tonet, 
l’àvia Alba i la besàvia Pepita. En tot moment li de-
mostren amb fets i paraules com l’estimen i això farà 
que senta que forma part d’una família ben gran on 
hi ha espai per a tots els qui estima: el pare, la nova 
família, els de la residència, els veïns de la masia dels 
avis i fins i tot els animals que hi viuen!

La força de l’amistat
L’Òscar ja no viu a la residència però això no l’allu-
nya dels seus amics i amigues, tot el contrari. I és que 
compartir el que fa feliç és una manera de consolidar 
les amistats, encara que no es vegin tan a sovint.

MÉS RECURSOS
  Visita de l’autora.

  Propostes didàctiques descarregables a 
www.animallibres.cat.

  Es pot veure a classe el 
curtmetratge sobre la por 
Piper, de Pixar, disponible a 
YouTube.

  Estels vermells, una novel·la de 
Flavia Companys publicada en 
aquesta col·lecció que 
tracta el tema de la 
família d’acollida i de 
trobar els orígens.

  Acolliment familiar 
Creu Roja, un 
vídeo que mostra 
testimonis de pares 
i mares d’acollida 
disponible a YouTube.


