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Kai és un jove aparentment normal. I ho seria, de fet, 
si no tinguera sempre al costat Coolman, un heroi a 
qui només ell pot veure i que sempre l’embolica en 
situacions compromeses que el condueixen al desas-
tre. Amb un cap de setmana sense els pares per da-
vant, una germana gran que planeja una festa espec-
tacular i un ball de disfresses, només hi ha una cosa 
que el nostre protagonista pot fer: emigrar. 

TEMÀTICA: la imaginació, la superació de les pors 
personals, l’afrontament de les dificultats amb hu-
mor, la vergonya, l’amistat, la valentia, l’empatia...

GÈNERE: narrativa, humor, aventures.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: una novel·la plena 
d’humor que ens ensenya que cal superar les 
nostres pors i vergonyes.

CLAUS PER A LA LECTURA
La historieta
Coolman i jo té una estructura original, pròxima al cò-
mic, ja que el relat incorpora nombroses tires còmi-
ques que acompanyen el text i l’amplien, afegint-hi 
acudits i situacions divertides. D’aquesta manera, els 
lectors i lectores s’acostaran també al món de la histo-
rieta, amb una gran tradició a les nostres comarques.

Afrontar les pors
Kai té molta por de fer el ridícul i, per culpa de Cool-
man, sovint passa per un bon grapat de situacions en 
què sent vergonya. Amb tot, gràcies al seu amic, Kai 
descobrirà que perdre la vergonya és possible i que, 
sense aquesta por, s’atreveix a fer moltes més coses.

Imaginació i humor
Les aventures de Kai i Coolman no només són molt 
imaginatives, sinó també esbojarrades i ben diver-
tides. Així, la novel·la ens transmet el missatge que, 
fins i tot en els moments més complicats de la nostra 
vida, podem afrontar la situació amb un somriure o 
amb una riallada i continuar endavant.

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

  La sèrie de Coolman es completa amb 
els títols Coolman i jo. Estrelles del cinema, 
Coolman i jo. Vull treballar i Coolman i jo. 
Tots a cobert!

  Entrevista a Coolman en el canal de 
YouTube Emociona’t amb la lectura.

  En el canal de YouTube Emociona’t amb 
la lectura trobareu un booktube sobre 
Coolman i jo. Estrelles del cinema. Amb 
aquest exemple, podeu plantejar als 
vostres alumnes que en realitzen un sobre 
Coolman i jo.


