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Minimoni fa moltes activitats. En té una de fixa per a 
cada dia de la setmana: els dilluns es troba amb els 
amics, els dimarts fa hoquei, els dimecres va a la bibli-
oteca... El diumenge és l’únic dia de la setmana que no 
té cap activitat programada i Minimoni s’avorreix molt. 
Per això decideix fer una consulta als seus amics. I la 
veritat és que parlar amb ells no li va gens malament.

TEMÀTICA: la imaginació, la diversió i el temps 
lliure i d’oci.

GÈNERE: narrativa.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: l’obra posa en 
evidència la capacitat d’imaginació i creativitat 
dels infants.

CLAUS PER A LA LECTURA
Les activitats d’oci infantil
Els infants sovint tenen programades moltes activi-
tats extraescolars al llarg de la setmana. Cal trobar 
l’equilibri entre diversió i obligació i aprendre a gesti-
onar el temps. Minimoni demostra com de bé ho fa!

La imaginació i la creativitat
El joc lliure estimula la capacitat d’imaginació dels in-
fants i la seua creativitat. L’avorriment dominical de 
Minimoni n’és una mostra: visita el cau d’un conill, se 
submergeix al fons del mar per a parlar amb una ba-
lena i, fins i tot, vola!

La iniciativa i l’autonomia personal
Minimoni en té prou amb l’univers de la seua habita-
ció per a viure aventures emocionants i omplir lliure-
ment i amb plena satisfacció el seu temps de joc en 
solitari.

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

  Entrevista a l’autora sobre l’obra Germans i el 
procés d’escriptura i il·lustració d’un llibre.  

  La muntanya de llibres més alta del món 
és un àlbum de Rocio Bonilla en què 
descobrim com a través dels llibres també 
podem volar molt lluny.

  De quin color són els besos? és el primer 
àlbum il·lustrat amb Minimoni com a 
protagonista.

  Juguem amb Minimoni! Desperta la teua 
creativitat! és un divertidíssim llibre 
d’activitats amb Minimoni i els seus amics.  


