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A l’escola, la mestra de Valeri i Elvira els explica els pe-
rills del canvi climàtic i els anima a buscar solucions 
per a combatre’l. Així, amb l’ajuda de l’àvia Balbina, 
els dos amics trobaran més de 30 fórmules a l’abast 
de qualsevol per a afrontar el canvi climàtic: apagar 
els llums, estalviar aigua, menjar productes de proxi-
mitat, rebutjar l’ús de bosses de plàstic, desconnectar 
els aparells que no s’utilitzen...

TEMÀTICA: el canvi climàtic, 
la sostenibilitat, la consciència 
ecològica i social.

GÈNERE: divulgació.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: el 
despertament de la consciència 
social.

CLAUS PER A LA LECTURA
El canvi climàtic
A partir de la lectura del llibre podem explicar les 
seqüeles dels devastadors canvis a què s’enfronta el 
nostre planeta. Però, primer, caldrà explicar-los, des 
d’un punt de vista científic, què és el canvi climàtic. 
Amb l’àvia Balbina és molt senzill!

Del coneixement a l’acció: Greta Thunberg
Una vegada hem situat l’alumnat, cal passar a l’acció. 
Per això, el llibre ens proposa una sèrie de fórmules 
pràctiques per a combatre’l i ensenya els més menuts 
i menudes a reduir i reciclar les deixalles que produïm. 
A més, podem aprofitar l’ocasió per a 
presentar-los Greta Thunberg.

La divulgació
El llibre forma part d’una col·lecció 
que, a partir d’històries de ficció pro-
tagonitzades per personatges que 
els resulten familiars, aporta coneixe-
ments sobre determinades matèries. 
En aquest cas, el canvi climàtic. Una 
bona manera d’introduir l’alumnat en 
el món de la divulgació científica.

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

  Opició de fer el taller «Reciclem, reutilitzem, 
reduïm» del nostre Pla d’Animació a la 
Lectura (PAL).

   Possibilitat de visita de l’autor.

  «Els nens del món protesten pel 
canvi climàtic», vídeo sobre Greta 
Thunberg.

  Pàgines web de Greenpeace i altres 
ONG amb iniciatives ecologistes 
protagonitzades per xiquets.

  Quin oratge farà demà?, llibre de la 
mateixa col·lecció sobre els secrets de la 
metereologia. 

  BookTube del llibre en el canal de YouTube 
Emociona’t amb la lectura. 


