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A Raquel no li agraden gens les sopes ni la verdura i 
els seus pares ja no saben què fer. Hui li toca sopa de 
lletres. Què s’inventarà per a no menjar-se-la?

TEMÀTICA: l’amor per la lectura, la família, 
l’alimentació saludable, la imaginació.

GÈNERE: narrativa, quotidianitat.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: un llibre per a 
descobrir la importància de menjar sa i variat 
i també per a desenvolupar la imaginació de 
lectors i lectores.

CLAUS PER A LA LECTURA
L’alimentació saludable
A Raquel no li agraden gens ni la sopa ni les verdu-
res i, per això, s’inventa mil i una històries per a evitar 
menjar-ne. Amb tot, finalment aprendrà la importàn-
cia de menjar sa i variat, i acabarà donant una oportu-
nitat a alguns dels menjars que més detesta...

L’amor per la lectura
La protagonista d’aquesta història és una enamorada 
dels llibres i de les històries. Gaudeix escoltant els con-
tes del pare i la mare. A través d’aquest amor pels relats 
aconseguirà menjar-se una sopa, ni que siga de lletres!

La família
Els pares i els iaios de Raquel no només li conten his-
tòries, sinó que es preocupen per ella i li cuinen men-
jars ben bons i sans. Per això, Raquel se’ls estima molt 
i li agrada passar temps amb ells, encara que l’obli-
guen a menjar sopa.

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

  A mi no m’agraden els llibres, en aquesta 
mateixa col·lecció, ens parla també de 
l’amor per la lectura.

  Ratatouille (2007) és una pel·lícula que 
tracta de manera molt divertida, entre 
altres, el tema de l’alimentació saludable.

  Wall-e (2008) ens parla de manera 
molt entenedora dels perills de la mala 
alimentació.

  Much better now (2011) és un curt mut 
disponible en Vimeo que ens parla de 
l’amor pels llibres a través de les increïbles 
aventures d’un punt de llibre.


