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Verònica tenia tot allò que desitjava. Volia un llibre? 
Sa mare li’l comprava. Un camió de bombers? Son 
pare li’l regalava. Fins i tot tenia un llop i una serp com 
a mascotes! Tanmateix, li faltava una cosa molt im-
portant: no tenia cap amic. Com podria trobar-ne un?

TEMÀTICA: l’amistat

GÈNERE: narrativa

EDUCACIÓ EMOCIONAL: aquest llibre ens per-
met treballar els sentiments i les emocions en re-
lació amb la necessitat de fer amics, però també 
la frustració que ens pot acabar generant tindre 
sempre tot allò que volem.

CLAUS PER A LA LECTURA
Com es fan els amics?
La protagonista del llibre, Verònica, té tot el que de-
sitja. Encara no ha demanat una cosa, que els seus 
pares ja li l’han comprada. Però el que ella vol, en rea-
litat, és un amic, i no té ni idea de com aconseguir-ho.

Tindre tot el que desitgem
Verònica està acostumada a tindre tot allò que desit-
ja. La seua família sempre intenta complaure-la. Fins 
i tot té una serp i un llop com a mascotes. Però tal 
vegada no és el que ella necessita. Reflexionem amb 
l’alumnat sobre el que pot ocórrer si tots els nostres 
desitjos es fan realitat.

Una història original
Amb la intenció de complaure Verònica, els seus pa-
res li regalen un robot. El primer que fa Verònica és 
demanar-li que li porte xocolate. Però el robot no fun-
ciona. Porta unes instruccions d’ús específiques per a 
convertir-se en amic. Com hem de tractar les perso-
nes que estimem?
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