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La marieta Antonieta és de color groc, però ella vol ser
roja com les altres marietes del jardí on viu. Per això,
intentarà canviar el seu color de diverses maneres.

TEMÀTICA: les diferències, l’autoestima, l’empatia.
GÈNERE: narrativa, fantasia.
EDUCACIÓ EMOCIONAL: aquest llibre ajuda
els més menuts i menudes a entendre que s’han
d’estimar tal com són.

CLAUS PER A LA LECTURA
La diferència
La marieta Antonieta està molt preocupada perquè
és de color groc, en lloc de ser roja com la resta de
marietes. Per això, intentarà canviar de color de totes
les maneres que se li ocorren: pintant-se, posant-se
un vestit roig... No li agrada gens ser diferent! Però,
potser, ser-ho no és res roín...
L’empatia
El grill s’adreça a Antonieta per a dir-li que la troba
molt bonica. Al cap i a la fi, té un color molt original.
De tots els insectes del jardí, és l’únic amb empatia
suficient per a posar-se en el lloc d’Antonieta i, per
això, decideix ajudar-la a acceptar-se tal com és, perquè no passa res per ser diferent.
L’autoestima
Al principi, Antonieta està trista perquè no li agrada
ser diferent. Amb tot, amb l’ajuda del grill descobrirà
que les seues diferències són una de les seues virtuts
i, de fet, la fan única. Així, aprendrà a estimar-se i millorarà la seua autoestima.

MÉS RECURSOS
 ropostes didàctiques descarregables en
P
www.bromera.com.
L a col·lecció «Els Animals del Jardí» compta
amb prop d’una vintena de títols pensats per
a tractar temes com la diversitat, la solidaritat
o el reciclatge amb els més menuts.
 orb, de Leo Timmers, ens parla també
C
d’acceptar-nos a nosaltres mateixos i
d’abraçar les nostres diferències.
 ichos (1998) ens parla de com les
B
diferències ens fan únics i ens uneixen.
E l curt Rock, Paper, Scissors, disponible
en YouTube, llança un missatge contra
l’assetjament i les diferències.

