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S’està preparant una funció de teatre a l’escola i el 
nostre protagonista té por de parlar en públic. Pensa 
que té un drac a la panxa que el mossega i li furta la 
memòria, per això no es recorda de la frase que ha 
de dir quan li pregunten: «Digues tu, estrella brillant, 
saps on puc trobar la lluna?». Com aconseguirà vén-
cer un drac tan terrible?

CLAUS PER A LA LECTURA 
La por de parlar en públic
El protagonista d’aquesta història té molta por de 
parlar en públic. Tanta, que pensa que té un drac a la 
panxa que es menja les seues paraules i li impedeix 
recordar la seua frase. Per sort, aprendrà a comba-
tre’l... I a véncer-lo!

La valentia
El jove protagonista del relat creu que tindre por és 
de covards, però res més lluny de la realitat: ser valent 
consisteix a tindre pors i ser capaç d’enfrontar-nos-hi. 
Anar guanyant les nostres pors és, en definitiva, el 
que més valents ens fa.

El suport de la família
Per a combatre les seues pors i inseguretats, el xiquet 
comptarà amb el suport i l’ajuda de sa mare, que l’en-
tén perfectament i l’anima a no deixar-se guanyar pel 
drac. Amb l’ajuda dels nostres éssers estimats, tots 
podem aconseguir el que ens proposem!

TEMÀTICA: la por, la vergonya, la timidesa i les 
inseguretats.

GÈNERE: narrativa, dia a dia a l’escola, realisme.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: amb aquesta història 
descobrirem com enfrontar-nos a les nostres pors 
i inseguretats i eixir-ne vencedors. 

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

  «La timidesa de la Zuri», capítol de la 
sèrie d’animació TIN & TAN, emesa a TV3 i 
disponible al seu web.

  La xiqueta huracà i el xiquet 
esponja, d’Ilan Brenman, 
un àlbum il·lustrat on 
un dels protagonistes 
també ha d’acceptar la 
seua timidesa.
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