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Ona i Roc són uns bessons d’allò més valents. Tant,
que els envien a Indonèsia, on sa tia Elisenda treballa
de fotògrafa. Allà, coneixeran un mestre ben peculiar, Andreu. Amb ell, i amagats d’Elisenda, els bessons
viuran una aventura extraordinària que els farà adonar-se de la importància i la dificultat que té protegir
la natura.

TEMÀTICA: la protecció de la natura, la
importància de la biodiversitat, la família, les
relacions fraternals.
GÈNERE: narrativa, aventures, humor.
EDUCACIÓ EMOCIONAL: amb Ona i Roc
aprendrem que tots podem posar el nostre
granet d’arena per a ajudar a protegir la natura i
els éssers vius.

CLAUS PER A LA LECTURA

MÉS RECURSOS

La família
Ona i Roc són orfes i la seua tieta Elisenda se n’ha de
fer càrrec. Al principi, la relació entre ells no serà fàcil, ja que Elisenda necessita temps per a assimilar la
seua nova situació, però amb paciència i afecte, aconseguiran convertir-se en una família unida.

 ropostes didàctiques descarregables
P
en www.bromera.com.
L orax (2012), una pel·lícula d’animació que
descriu de manera clara l’impacte de les
accions dels éssers humans sobre el medi
ambient i les seues repercussions.

La protecció de la natura és cosa de tots
El relat ens ajuda a conscienciar-nos de la importància de protegir la natura i, de fet, al final de la història
trobarem un annex amb consells per a col·laborar en
la protecció de les selves, per exemple, adoptant un
estil de vida en què reduïm el nostre nivell de consum
i evitem els productes procedents de la destrucció de
les selves.

Il·lustració: Julia Cejas

El món i la natura
La història de Roc i Ona ens fa adonar-nos d’alguns
dels problemes mediambientals que amenacen la
nostra societat: la desforestació, les espècies endèmiques en perill d’extinció... Afortunadament, també descobrim organitzacions conscienciades amb el
medi ambient i la protecció dels animals que uneixen
esforços per a salvar-los.

Veïns invasors (2006), una pel·lícula
d’animació que ens fa pensar en l’espècie
humana com els vertaders invasors que
transformen l’entorn i
destrueixen l’hàbitat
dels éssers que hi viuen.
Nuestro planeta, un
documental disponible
a Netflix que ens farà
connectar amb la
natura i adonar-nos
que els nostres actes
tenen repercussions.

