
5é i 6é de Prim
àr

ia
Diari d’unes vacances avorrides
Pep Castellano
Dibuixos de Pam López
96 pàg. 
ISBN: 978-84-9026-736-3

Marta se’n va de vacances amb sa mare, a contracor, 
a una casa rural perduda a la muntanya on no hi ha 
connexió a Internet. Allò que en un principi havien de 
ser unes vacances avorrides, acaba convertint-se en 
un seguit d’aventures que no oblidarà mai.

TEMÀTICA: la dependència de les noves tecnolo-
gies 

GÈNERE: narrativa

EDUCACIÓ EMOCIONAL: és un llibre idoni per a 
fomentar el plaer per l’escriptura i reflexionar al 
voltant de la dependència d’Internet i les tecno-
logies.

CLAUS PER A LA LECTURA
La dependència actual envers les tecnologies
Per a Marta unes vacances sense Internet són una 
autèntica bogeria. Tot i això, els quinze dies a la casa 
rural que la mare ha escollit no resultaran tan avor-
rits com s’esperava. A partir d’una història així podem 
treballar amb els alumnes la capacitat de desconnec-
tar-se de mòbils i tauletes per a augmentar la concen-
tració i viure altres experiències. 

El gust per escriure
El primer que troba Marta a la casa rural és una llibreta, 
així que se li acut començar a escriure com d’enfadada 
està amb sa mare per aquelles vacances. Aquest serà 
l’inici del seu primer diari personal, que guardarà com 
un tresor i que mantindrà durant totes les vacances.

Relacions familiars i amistat
Durant la història, Marta introdueix diferents reflexions 
sobre la possibilitat de tenir més d’un «millor amic» i 
el concepte mateix de «millor amic o amiga». Se’n pot 
tenir més d’un? És important el gènere? D’altra banda, 
sa mare comença una relació amb el pare del seu amic: 
un nou patró de relacions es dibuixa davant seu.

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

  Possibilitat de concertar una trobada amb 
l’autor del llibre.
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