
1r cicle de Primària

Il·
lu

st
ra

ci
ó:

 S
r. 

Ri
qu

el
m

e

Un unicorn, és un unicorn!
Carmen Gil
Dibuixos de Sr. Riquelme
64 pàg.
978-84-9026-341-9

Brisa està trist perquè té cos de cavall però no és un 
cavall; cua de lleó, però no és un lleó; barba de cabra, 
però no és una cabra... I tots els animals se’n riuen! 
Per sort, coneix la princesa Eliana, que li explicarà que 
no ha de preocupar-s’hi. En realitat, el que passa és 
que és un unicorn. I, a més, prompte descobrirà que 
té habilitats fantàstiques!

TEMÀTICA: l’assetjament, l’autoestima, 
la solidaritat, l’amistat, l’acceptació.

GÈNERE: narrativa, aventures, humor.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la importància 
d’acceptar-nos a nosaltres mateixos tal com som.

CLAUS PER A LA LECTURA
Autoestima
Brisa està trist perquè no li agraden moltes de les se-
ues característiques físiques. Tanmateix, la princesa 
Eliana li farà veure que el que ell considera defectes 
són, en realitat, virtuts. Tots som diferents, i això no és 
roín, sinó bo.

L’assetjament
Els animals del bosc es riuen de Brisa i li fan bromes 
pesades. Per sort, davant de l’assetjament, la princesa 
Eliana no callarà, sinó que plantarà cara als agressors 
i donarà suport al seu amic Brisa.

Amistat
Els amics i les amigues són aquelles persones que 
ens fan adonar-nos del que ens fa especials. Gràcies 
a l’amistat i a la solidaritat, podem afrontar i resoldre 
amb major facilitat qualsevol situació adversa.

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

  Es pot veure a classe el curtmetratge 
Boundin’ de Pixar, disponible a YouTube, 
que també tracta el tema de l’autoestima.

  Proposta de conversa amb l’alumnat: 
què els agrada i què no els agrada d’ells 
mateixos? I si preguntem a la resta, 
hi està d’acord?

  En aquesta col·lecció 
podem trobar La meua 
veïna és una 
bruixa?, de 
la mateixa 
autora.


