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El Tamtam ha estat sempre el marginat de la classe.
Bé, ell i el seu amic Armand, que encara és més pringat que ell. El pitjor malson de tots dos nois és en Riqui, el dolent «oficial» de la classe de 6è, que de fet és
ben poca cosa i no acoquinaria ningú si no anés sempre acompanyat d’en Pim i en Pam, els seus goril·les.
Però això comença a canviar el dia que el Tamtam es
comença a convertir en l’HAC.

TEMÀTICA: l’amistat, la justícia, el respecte, la
superació, la tolerància, la valentia.
GÈNERE: narrativa.
EDUCACIÓ EMOCIONAL: l’assetjament escolar, la
realització personal, la importància de l’amistat, el
respecte als altres.

CLAUS PER A LA LECTURA
Les amistats
Aquest llibre tracta amb molt de sentit de l’humor
un tema molt delicat, l’assetjament escolar, al mateix
temps que remarca la importància d’envoltar-se de
bons amics i amigues, dels qui ens cuiden i ens ajuden
quan més ho necessitem.
El repte i la superació
El viatge que emprenen els protagonistes és tot un
procés de superació i creixement personal que en reforçarà la seguretat i la confiança. El fet d’aprendre que
es poden superar les situacions difícils forma part de
l’experiència vital de l’alumnat.
La justícia i la denúncia
Hem d’aprendre a identificar les actituds o les situacions injustes i ser capaços de denunciar-les davant
les persones adultes que ens poden ajudar o donar
suport per a sortir de situacions complicades. També
es pot treballar la figura dels orientadors/res, tutors/
res, etc.

MÉS RECURSOS
 ropostes didàctiques descarregables a
P
www.animallibres.cat.
Covards, una pel·lícula espanyola que
basa l’argument en l’assetjament escolar i
com afecta tant els nois i les noies com les
famílies.
L a cançó «Caminem lluny», de Doctor Prats,
una oda contra l’assetjament escolar.
Possible visita de l’autor.

