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Un cant a la llibertat creativa, la força de les paraules i 
el valor del nostre patrimoni cultural i paisatgístic. Un 
homenatge a la mar i a la imaginació que tot el món 
comparteix. Tot això i més és aquest poemari on Jo-
sep Antoni Fluixà recull una sèrie de poemes dividits 
en dues seccions principals, una dedicada a temes 
marítims i una altra sobre oficis.

TEMÀTICA: la poesia, l’entorn natural i el 
patrimoni cultural.

GÈNERE: poesia, antologia poètica.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la vocació poètica, 
el valor del patrimoni cultural i paisatgístic, el  
creixement personal.

CLAUS PER A LA LECTURA
Coneixement de l’entorn natural 
i creixement personal
A partir de la lectura del llibre i d’unes fantàstiques il·
lustracions coneixerem elements que formen part del 
nostre entorn natural marítim. Qui de nosaltres no té 
un record especial vora mar? Aquests poemes, plens 
de musicalitat, tendresa i humor, ens parlen de la mar, 
però també de llibertat, d’ecologia i de creativitat.

Del coneixement a l’acció: Greta Thunberg
Una vegada hem fet un viatge fantàstic per tots aquests 
paratges naturals, podem parlar de la importància de 
preservar i conservar el nostre entorn. Podem aprofitar 
l’ocasió per a presentar·los Greta Thunberg o parlar·los 
de la importància de reduir i reciclar els residus.

La poesia
La poesia estimula la memòria auditiva i rítmica de 
l’alumnat. Aquest llibre forma part d’una col·lecció 
de poesia amb el qual l’alumnat descobrirà el seu en·
torn, aprendrà vocabulari nou i estimularà la imagi·
nació i creativitat. 

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

    Es pot veure l’entrevista a l’autor, 
disponible en YouTube, en el canal Grup 
Televisió, per a conéixer més sobre ell. 

   Possibilitat d’una trobada virtual o 
presencial amb l’autor. 

    Es pot veure a classe el vídeo «Els nens 
del món protesten pel canvi climàtic», 
disponible en TV3, per a conéixer qui és 
Greta Thunberg.

   «Activista contra el canvi climàtic amb 
només 9 anys», article del Levante-EMV, 
sobre una xiqueta ecologista valenciana.


