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Lemuel Gulliver s’embarca en tres fantàstiques aven-
tures que el porten a descobrir Lil·liput, un lloc poblat 
per persones diminutes; Brobdingnag, una terra ha-
bitada per gegants, i el país dels Houyhnhnms.

TEMÀTICA: viatges fantàstics, diversitat entre els 
pobles 

GÈNERE: narrativa (clàssic universal)

EDUCACIÓ EMOCIONAL: els treballs dels diferents 
tipus de societat, els conflictes que s’hi susciten i 
les vies per a resoldre’ls.

CLAUS PER A LA LECTURA
Els conflictes armats i les formes de govern
En els seus viatges Gulliver es troba amb diferents 
tipus de societats i governs disposats a resoldre els 
seus conflictes també de manera molt diversa. L’obra 
ens permet aprofundir en les distintes classes d’orga-
nització social que hi ha al món i encetar una reflexió 
sobre el sentit dels conflictes bèl·lics.

La literatura i els viatges
En el segle xviii hi ha una gran tradició de narracions 
de viatges. Aquesta novel·la és una paròdia del gè-
nere però també de molts dels costums anglesos de 
l’època. Així ens permet posar en dubte alguns dels 
hàbits que culturalment s’estableixen també a les so-
cietats actuals.

Els clàssics
Com va dir Italo Calvino, llegir els clàssics sempre és 
millor que no llegir-los. En aquesta adaptació, Teresa 
Broseta trasllada al valencià actual alguns dels episo-
dis més coneguts del clàssic de Jonathan Swift i els fa 
accessibles per als lectors més menuts.

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

  Possibilitat de concertar una trobada amb 
l’autora de l’adaptació del llibre.

  Activitats digitals de comprensió lectora 
autocorrectives.

  Tertúlies dialògiques a l’aula:
– La pràctica de les tertúlies dialògiques

a l’aula a partir de la lectura de clàssics i
adaptacions en els primers nivells reporta
una gran quantitat de beneficis en l’àmbit
pedagògic. En aquest taller introductori un
professional format coordina una primera
sessió.

– Consulta’n les condicions amb el promotor
de zona.




