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De sobte, un virus molt perillós (un autèntic xungo-
virus) fa que tot el món es tanque a casa per a fer la 
quarantena. Empar fa classes per Internet, queda 
amb la gent per videoconferència... i escriu un diari 
per a entendre què passa. Un llibre tendre i diver-
tit per a riure, emocionar-se i comprendre una de les 
experiències més importants del nostre temps.

TEMÀTICA: la COVID-19, l’amistat, la família, la 
solidaritat, la responsabilitat cívica.

GÈNERE: narrativa, realisme.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: aquest llibre ajuda 
els més menuts i menudes a entendre què és la 
COVID-19 i què podem fer per a combatre-la.

CLAUS PER A LA LECTURA
La por i la inseguretat
Arriba la COVID-19 i, amb el risc de contagi de la ma-
laltia, Carola comença a tindre por d’agafar-la. De fet, 
està tan espantada que intenta fugir del poble i anar-
se’n ben lluny, a refugiar-se al camp. Per sort, els seus 
amics li faran veure que tindre por és normal i l’ajuda-
ran a sentir-se més segura.

La solidaritat
Moltes persones majors van haver de passar la quaran-
tena soles, com els iaios i iaies del poble d’Empar. Per 
sort, aquesta situació va servir per a despertar la soli-
daritat veïnal. Per exemple, la tia Consuelo dona coca 
de llanda a la família d’Empar i aquests, a canvi, li do-
nen arròs al forn i carabassa torrada amb una corriola.

La COVID-19
De la mà d’Empar i el seu diari descobrim què és la 
COVID-19 i com ha afectat a tots els xiquets i xiquetes 
que es van haver de tancar a casa per a frenar l’epidè-
mia. A més, al final del llibre Empar entrevista diver-
sos professionals sanitaris –com l’oncòloga Amparo 
Iraola o el metge Pablo Flors– que l’ajuden a enten-
dre com funciona aquest virus.

MÉS RECURSOS
  Visita de l’autora.

  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com.

  Podeu ensenyar l’alumnat a jugar al «Joc 
del coronavirus», una dinàmica senzilla 
pensada per a aconseguir que els infants 
recorden llavar-se les mans. Podeu trobar un 
vídeo explicatiu al Canal de YouTube Happy 
Learning Español.

  Al web del Club Super3 trobareu un vídeo 
de l’InfoK dedicat a explicar el coronavirus 
als xiquets i xiquetes.

  En www.eduxarxa.coop teniu a l’abast 
recursos i idees per a treballar amb l’alumnat 
des de casa.


