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La vida d’Alan Cole no és fàcil, amb un germà que 
l’odia i que li posa proves impossibles. Ara, el germà 
ha descobert que l’amor platònic d’Alan és un xic de 
la seua classe i li planteja el duel definitiu: si no supe-
ra set reptes en una setmana, farà saber a tot l’institut 
que és gai. Alan té set dies per a posar a prova la seua 
timidesa i demostrar la seua valentia.

TEMÀTICA: l’autodescobriment, l’amistat, 
l’homosexualitat, la sexualitat, la valentia i 
l’autoestima.

GÈNERE: narrativa, humor, històries d’institut.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: a través de la divertida 
història d’Alan aprendrem a acceptar la nostra 
sexualitat amb naturalitat.

CLAUS PER A LA LECTURA
L’autodescobriment
Alan no només haurà d’acceptar la seua sexualitat, 
que descobreix a poc a poc a l’institut, sinó que les 
proves i males passades del seu germà li serviran per 
a descobrir-se a ell mateix i adonar-se de tot el seu 
potencial.

L’autoestima
Al principi de la història, l’autoestima d’Alan és míni-
ma. I això que és un xic divertit, intel·ligent, amb grans 
dots per al dibuix, molt imaginatiu... Gràcies a l’ajuda 
dels seus amics aprendrà a valorar totes aquestes 
qualitats i a estimar-se a ell mateix.

La sexualitat
Tant Alan com els seus amics són adolescents amb les 
hormones en ebullició que comencen a descobrir la 
sexualitat. En el seu cas, a més, prompte s’adona que 
se sent atret per les persones del seu mateix sexe i 
afronta aquest descobriment amb normalitat. 

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

  Love, Simon (2018), una pel·lícula sobre 
la vida a l’institut protagonitzada per un 
jove gai que decidirà fer pública la seua 
sexualitat sense dramatismes.

  The Miseducation of Cameron Post (2018), 
una història sobre un campament de 
conversió sexual als Estats Units que dona 
un altre pas de rosca a tots aquells xics i 
xiques que lluiten contra unes famílies que 
no els accepten per ser qui són.

  El triangle rosa, de Silvestre Vilaplana, 
una novel·la que aborda la història d’un 
adolescent que descobreix i accepta la 
seua sexualitat amb naturalitat.




