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Com va sorgir la primera vacuna? Què és la microbiota? Són dolents tots els virus i els bacteris? Què
tenen a veure els zombis amb els virus? Valentín Coronel ens ofereix una resposta amena i entenedora a
aquestes preguntes, encara més rellevants després
de la pandèmia mundial per la COVID-19.

TEMÀTICA: els microbis, els avanços científics.
GÈNERE: no-ficció, humor, biologia.
EDUCACIÓ EMOCIONAL: el tractament
de malalties en el passat i l’evolució dels
procediments mèdics fins als nostres dies.

CLAUS PER A LA LECTURA
L’humor com a punt de partida
Tot i que el tema del llibre és científic, el toc d’humor
amb què l’autor l’exposa ens convida a continuar llegint. Les comparacions humorístiques, a més, poden
ajudar a comprendre encara millor allò que s’hi explica.
Un llibre ple de curiositats
Tradicionalment tenim integrades certes creences que
se’ns poden desmuntar amb el llibre, com ara que tots
els microbis són perjudicials per al nostre organisme.
Diferents tipografies i gèneres textuals
L’autor juga amb les tipografies al llarg del llibre, la qual
cosa dona sensació de lleugeresa a l’hora de llegir-lo.
A més, també s’incorporen diferents gèneres textuals,
com ara un article de premsa, una recepta, una carta,
declaracions d’una vaca i una emissió radiofònica en
paper, entre altres.

MÉS RECURSOS
 ropostes didàctiques descarregables en
P
www.bromera.com.
L ’os polar se’n va anar a la platja, un altre llibre
de Valentín Coronel que ens desmuntarà
tòpics i ens contarà curiositats, en aquest cas,
sobre el canvi climàtic.
E l magazín d’actualitat El dia À Punt ens
ofereix el programa «Ciència: la incidència
dels microorganismes en el nostre sistema
immune».
 « Els prebiòtics i probiòtics, l’arma secreta
per gaudir d’una bona salut» és un article
del programa Un restaurant caníbal a Berlín,
que ens ajudarà a descobrir la importància
d’alguns microorganismes.
E l joc de taula «Virus» ens pot ensenyar de
manera entretinguda el procés de contagi i
de superació d’una malaltia vírica.

