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Què faries si et furten el nom i ja no recordes com et 
dius? Això és el que passa un dia als veïns del poble 
d’Aitana. Ella i el seu amic Manel decideixen investi-
gar per a descobrir-ne el culpable. Qui es deu haver 
atrevit a deixar tanta gent sense nom i per què?

TEMÀTICA: misteri, amistat i solidaritat 

GÈNERE: narrativa

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la història permet tre-
ballar conceptes com la identitat de les persones, 
i altres valors com l’amistat, la solidaritat, el treball 
en equip, la valentia i la confiança.

CLAUS PER A LA LECTURA
La solidaritat, la integració i l’acollida
Aitana i Manel queden impactats en descobrir al seu 
poble una d’aquelles persones de les quals parlen a 
la televisió i que vénen d’altres països per a sobreviu-
re. El llibre convida a reflexionar sobre la manera com 
rebem i acollim les persones diferents de nosaltres.

La identitat i els noms
«Si no tens noms, no eres ningú», diu un dels perso-
natges de la història. A partir d’ací, podem reflexionar 
sobre la importància que té en la nostra societat el fet 
de tenir nom i cognoms. Què faríem si no en tingué-
rem? Com ens identificaríem i ens reconeixeríem els 
uns als altres? 

El treball en equip i la confiança
El llibre ens demostra l’èxit del treball en equip i els 
beneficis d’establir una relació de confiança. Aitana 
i Manel són un gran equip i confien plenament l’un 
en l’altre, cosa que els converteix en un model per als 
lectors de l’obra.

MÉS RECURSOS
  NOU model (Lectura activa) descarregable 
en www.bromera.com. 

  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com.

  Possibilitat de concer-
tar una trobada amb 
l’autor del llibre.

  Activitats digitals de 
comprensió lectora 
autocorrectives.
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