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Ser l’estudiós de la classe no mola gens. I si, a més, la 
teva mare és a l’atur i s’ha convertit en una addicta al 
Facebook, el teu pare també va a la seva bola i l’únic 
amic que tens és tan friqui com tu, què et queda? És 
clar que també pots escriure un blog! Doncs això és 
el que fa l’Hèctor Sala. Al seu blog, Viatge al país de 
Piok, hi aboca tot el que li passa i el que li agradaria 
que passés.

TEMÀTICA: realització personal, identitat, aventu-
ra i fantasia.

GÈNERE: narrativa d’aventures.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: una història de fanta-
sia i aventura que desenvolupa el sentit crític de 
l’alumnat.

CLAUS PER A LA LECTURA
Els estereotips a l’aula
L’Hèctor Sala és un alumne estudiós i brillant que 
considera el seu millor amic un friqui. De la relació 
amb els pares, tampoc n’està gaire content. Cal re-
flexionar sobre els estereotips i les etiquetes amb les 
quals, de vegades, es dificulten les relacions entre els 
companys. És realment dolent ser un bon estudiant?

La fantasia, un món de llibertat
L’Hèctor decideix escriure un blog en què aboca tot 
el que li passa i, també, el que li agradaria que passés. 
En aquest món de fantasia hi ha cinc sexes diferents, 
els famosos paguen per deixar de ser-ho i, si has ro-
bat, uns ocells cridaners et localitzen allà on sigues. 
Com seria el món ideal del vostre alumnat?

La fama i el dret a la intimitat
El món de l’Hèctor es capgira quan una periodista, 
de la nit al dia, el converteix en un personatge famós 
i perseguit per dotzenes de periodistes, fans que li 
demanen selfies i tota mena de gent estranya. Ara vi-
vim en un món en què tots ens exposem a les xarxes 
socials. Fins a quin punt hem de fer pública la nostra 
vida privada i la dels altres?

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables a 
www.animallibres.cat.

   Possibilitat de trobada virtual o presencial 
amb l’autor.

  Vídeo sobre la importància de 
protegir la nostra informació 
personal a la xarxa.

  L’Alicia i la fredor d’alta mar i Bilomba a 
la vista! són llibres d’aventura i fantasia 
publicats a Animallibres.


