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La iaia Virtu és una gran contadora d’històries i en té 
una per a cada ocasió, sobretot quan Laia o Arnau, 
els seus nets, fan una malifeta. Per a passar-ho bé i 
aprendre les lliçons de la vida, la iaia Virtu triarà algu-
nes de les millors faules de La Fontaine i les contarà, a 
la seua manera plena d’humor, als seus menuts.

TEMÀTICA: la família, les malifetes i els animals.

GÈNERE: literatura popular, faules.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: l’ecologia, l’amistat, 
la solidaritat entre companys malgrat les 
diferències.

CLAUS PER A LA LECTURA
La màgia de les històries
Per més que canvie la manera com contem històries, 
és indubtable que sempre gaudirem d’aquesta pràc-
tica. La iaia Virtu és una bona contadora d’històries i 
els seus nets poden aprendre lliçons de la vida gràci-
es a les faules.

El llegat de La Fontaine
Ben segur que moltes de les faules presents en el lli-
bre resultaran familiars a l’alumnat. Gràcies a aquesta 
lectura, s’acostaran a la figura de Jean de La Fontaine 
i comprendran la importància que pot arribar a tindre 
la literatura en l’imaginari col·lectiu.

La solidaritat i el perdó
Alguns dels protagonistes de les faules acaben aco-
llint i sent comprensius amb altres personatges que 
no havien tingut un bon comportament. A més, grà-
cies a la bondat i a la comprensió dels uns, els altres 
també acaben aprenent una lliçó ben valuosa sobre 
les seues pròpies accions.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com.

   Possibilitat de visita de l’autor.

  Les faules d’Isop, llibre protagonitzat també 
per la iaia Virtu i els seus nets.

  Bichos (1998), pel·lícula d’animació 
inspirada en la faula de la cigala i la formiga.

  Faules de La Fontaine narrades i 
acompanyades de més recursos 
en la plataforma Gènius de la 
Diputació de Barcelona.


