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Mare, vull que sigues com un elefant!
Cinta Arasa
Dibuixos de Marta Montañá
64 pàg. 
ISBN: 978-84-9026-724-0

La mare de Ferran mai té temps. Sempre va mirant el 
rellotge i dient: «Anem molt justos!». Però un dia l’on-
cle Pere li porta un elefant de peluix de l’Índia. Quan li 
conta a Ferran com viuen els elefants, queda encisat. 
Voldria que sa mare fóra un elefant! Què podria fer?

TEMÀTICA: conciliació laboral i familiar

GÈNERE: narrativa

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la necessitat de sen-
tir-nos estimats; el poder de la comunicació per a 
la resolució de conflictes; la importància de la pa-
ciència.

CLAUS PER A LA LECTURA
La conciliació familiar
Ferran té un fum d’extraescolars i, amb la mare, han 
d’anar volant per a arribar a hora a tots els llocs. A 
més, la mare treballa fora de casa, i sempre té pressa. 
El llibre ens permet abordar les dificultats per a conci-
liar la vida laboral amb la família, i reflexionar, també, 
sobre la preponderància que se sol atorgar a la pri-
mera en detriment de la segona. 

La paciència i l’estima
«Els elefants fan les coses a poc a poc i, primer, les im-
portants: sobretot, estar-se amb la família i els amics, 
perquè els elefants sempre necessiten companyia.» A 
través de la descripció de les virtuts dels elefants, es 
valora la importància de fer les coses a poc a poc i de 
dedicar temps a les persones que estimem.

La comunicació
Ferran resoldrà el seu problema gràcies a la comuni-
cació. Tot i que hi haurà un primer intent fallit, Ferran 
aconseguirà cridar l’atenció de la mare i fer-li veure 
què és el que realment el fa feliç.

MÉS RECURSOS
  NOU model (Lectura activa) descarregable 
en www.bromera.com. 

  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com.

  Activitats digitals 
autocorrectives.

Il·
lu

st
ra

ci
ó:

 M
ar

ta
 M

on
ta

ñá


