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Kai és protagonista d’una pel·lícula! Per casualitats 
de la vida, apareix per un càsting –amb Coolman, és 
clar– i li donen el paper principal. Amb ells, el caos 
arriba als estudis. I és que Coolman té consells per 
a tothom, especialment en les escenes de risc, per-
què ningú sap més que ell sobre acció. En el rodatge 
també participen uns amics de Kai que no saben res 
de Coolman, així que tot pot desembocar en una ca-
tàstrofe… 

CLAUS PER A LA LECTURA
El còmic
Coolman i jo és una obra amb una estructura original, 
molt propera al còmic –amb nombroses tires il·lustra-
des inserides en el text– i escrita amb un estil directe 
i de ritme vertiginós. Les tires complementen la in-
formació del text i l’amplien, amb acudits i situacions 
divertides. Així, l’alumnat s’acosta també al món de la 
historieta, de gran tradició en les nostres comarques.

La vergonya
En gran part per culpa de Coolman, Kai acaba pas-
sant per un bon grapat de situacions en què sent ver-
gonya. Tanmateix, precisament gràcies al seu amic, 
descobrirà que perdre aquest sentiment és possible 
i, també, molt positiu. Potser ser un poc més atrevits 
i oberts no està gens malament...

L’humor
Les aventures de Kai i Coolman estan farcides d’epi-
sodis hilarants i situacions divertides. Així, a mesura 
que l’alumnat avance en la lectura de la novel·la po-
drà reflexionar al voltant de com els moments més 
complicats de la nostra vida es poden afrontar amb 
un somriure (o amb una riallada!).

TEMÀTICA: l’amistat, la vergonya, la superació de 
les pors personals, l’afrontament a la vida amb 
humor.

GÈNERE: narrativa, humor, aventures.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: per què tenim vergonya? 
Com podem superar-la? Per a Kai, el curiós suport 
de Coolman en serà la clau.

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

  Entrevista a Coolman al canal de YouTube 
Emociona’t amb la lectura.

  Booktube sobre Coolman i jo. Estrelles del 
cinema al canal de YouTube Emociona’t 
amb la lectura.

  La sèrie de Coolman es completa amb 
els títols Coolman i jo, Coolman i jo. Vull 
treballar i Coolman i jo. Tots a cobert.


