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Quan Mariola va a comprar arròs, ous i cireres a la 
botiga de la font, s’endú una gran sorpresa: hi ha un 
cartell que diu que la tancaran! Això no pot ser! Els 
xiquets i les xiquetes del poble reuniran tots els seus 
esforços per a mantindre obert l’establiment i apostar 
així per la solidaritat del veïnat i el futur del comerç 
local.

TEMÀTICA: l’ecologia, la solidaritat, la defensa del 
món rural, l’amistat, l’empatia, el respecte als 
majors, el despoblament i la vida en comunitat.

GÈNERE: novel·la.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la importància de 
l’ecologia i la sostenibilitat, l’empatia, la solidaritat, 
la responsabilitat, la vida en comunitat i el 
reconeixement dels majors com a font de saviesa.

CLAUS PER A LA LECTURA
La sostenibilitat
Aquesta lectura és un trampolí perfecte per a intro-
duir els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
en l’aula o, si ja ho hem fet, per a tractar d’aprofun-
dir-hi, ja que l’ecologia i la sostenibilitat són dos te-
mes clau del llibre.

L’amistat
La colla d’amics idearà l’estratègia per a salvar la bo-
tiga de la font, i això serà gràcies al fet que cada un 
d’ells aportarà idees al grup per a ajudar la seua ami-
ga Daniela.

El respecte als majors
El reconeixement dels nostres majors com a font de 
saviesa és fonamental per a trobar solució als proble-
mes actuals, i la lectura ens mostra la importància de 
respectar-los. 

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

   Article sobre els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
publicat al blog de llengua. 

  WALL-E és una pel·lícula d’animació que fa 
reflexionar sobre el consumisme voraç i la 
sostenibilitat del planeta.

  Es pot organitzar un debat sobre quines 
accions es poden posar en marxa a casa i a 
l’escola per a ser més sostenibles.

  Es pot animar l’alumnat a buscar quins 
pobles estan patint el despoblament i quines 
mesures s’estan prenent per a evitar-lo.


