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La fada Esperança té un jardí preciós on viu amb les 
fades més joves. Ella és l’encarregada d’educar les 
més entremaliades i poca-soltes i formar-les perquè 
es convertisquen en fades de profit. Tanmateix, l’arri-
bada dels humans a la seua comunitat màgica capgi-
rarà tots els plans programats en la seua escola.

CLAUS PER A LA LECTURA
La importància de ser positiu
Nina s’està quedant cega i això l’entristeix i la fa ser 
cada vegada més grollera amb els seus amics i famili-
ars. Però l’elf Àxel i la fada Salma li faran veure la vida 
de manera més positiva i tornarà a somriure. 

Una bona actitud
Salma, una de les alumnes de la fada Esperança, és 
una trapella i li agrada molt fer malifetes, sovint de mal 
gust. Per això, a l’escola aprendrà que amb la seua ac-
titud no va pel bon camí i que no podrà ser una bona 
fada fins que aprenga a conéixer-se i acceptar-se.

Què significa ser humà?
De vegades, a l’alumnat de la fada Esperança li cos-
ta entendre en què consisteix exactament ser humà. 
Tanmateix, quan comencen a interactuar amb perso-
nes, s’adonaran que no som tan diferents i aprendran 
la importància del respecte mutu.

TEMÀTICA: l’amor, l’amistat, l’estima per 
la natura, la tolerància, l’autoestima, la 
responsabilitat.

GÈNERE: narrativa, fantasia.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: amb la fada Esperança 
aprendrem a estimar-nos i a respectar-nos de la 
mateixa manera que estimem i respectem els 
altres.

MÉS RECURSOS
  Visita de l’autora.

  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com.

  Home (2015), pel·lícula on una 
extraterrestre haurà de 
descobrir en què 
consisteix ser humà, 
de la mateixa manera 
que fa l’alumnat de la 
fada Esperança. 

  Nuvolet, de Joaquim 
G. Caturla, és una altra 
història tendra i 
divertida sobre la 
importància de 
protegir el medi 
ambient.
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