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De la nit al dia, a la llar del jove Lluc Sicluna comen-
cen a donar-se una sèrie de fenòmens estranys i sos-
pitosos: son pare ja no s’acaba les porcions de pizza 
i deixa d’anar a recollir-lo a l’eixida del col·legi. Allà hi 
ha un misteri... i ell està fermament decidit a desco-
brir-lo.

TEMÀTICA: càncer

GÈNERE: narrativa

EDUCACIÓ EMOCIONAL: ens trobem davant una 
novel·la que, des de l’humor i la desimboltura, 
aborda un tema tan delicat com és el del càncer 
i els mecanismes que inventem per a superar-lo.

CLAUS PER A LA LECTURA:
El mètode Sicluna
Tot comença quan Lluc està en plena investigació so-
bre si els seus pares són els millors del món. Per a de-
terminar-ho, decideix utilitzar el mètode Sicluna. Cal 
fer un llistat de les coses que ens fan pensar que els 
nostres pares o mares són els millors del món. Troba-
rem entre l’alumnat el millor pare o mare del món?

La superació de la malaltia
De vegades, persones que estimem cauen malaltes 
d’una manera greu. Aquesta història ens demostra 
com, tot i els contratemps, podem afrontar aquestes 
situacions amb sentit de l’humor i molta imaginació. 
És el que fa el pare de Lluc quan s’inventa que, totes 
aquelles coses estranyes que estan passant, no són 
fruit de la malaltia, sinó d’aventures pirates.

El suport dels éssers estimats
Quan el pare de Lluc cau malalt, el suport de sa mare 
i del iaio és imprescindible per a tirar endavant. A 
partir d’aquesta situació, podem ensenyar al nostre 
alumnat ferramentes emocionals per a donar suport 
a les persones que se senten malament.

MÉS RECURSOS
  En la pàgina web de l’Associació Espanyola 
Contra el Càncer podem trobar el quadern 
Vamos a quimioterapia per tal que els més 
menuts entenguen millor la malaltia.

  En el canal de YouTube de l’Hospital Sant 
Joan de Déu de Barcelona podeu trobar 
vídeos que mostren la vida en l’entorn 
hospitalari i el treball de voluntaris i pro-
fessionals.

  Em deia Simbad, de Fran-
cisco Castro, és un llibre 
sobre l’alzhèimer. 
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