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Mercé somia ser pintora, encara que és feliç repartint 
paquets. Últimament, s’ha fixat que ningú està con-
tent amb els paquets que ella els porta, però un dia 
de pluja tot s’embolica: la princesa està encantada 
amb la seua espasa nova, a sant Jordi li agrada la va-
reta màgica i Caputxeta al·lucina amb el llibre d’en-
canteris. En canvi, el bruixot està ben enfadat...

TEMÀTICA: l’amistat, la creativitat, els 
estereotips, el dret a ser nosaltres mateixos.

GÈNERE: narrativa, humor, fantasia.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la importància de 
trencar els estereotips i de ser nosaltres mateixos.

CLAUS PER A LA LECTURA
Estereotips
Quan la cartera es confonga i repartisca els paquets 
malament, els destinataris s’adonaran que estan 
farts de rebre sempre els mateixos objectes. I què si 
la princesa vol una espasa o el mag una capa rosa? 
Ha arribat el moment de trencar els estereotips dels 
contes tradicionals. 

Perseguir els nostres somnis
Mercé treballa com a cartera, però fa temps que sap 
que el que li agradaria realment és ser pintora i dibui-
xar tot el que veu. Els seus amics l’ajudaran a aconse-
guir el seu somni i li donaran el seu suport, perquè és 
molt important fer el que ens agrada i ens fa feliços.

Temps per als amics
Mercé està tan cansada quan acaba de treballar que 
mai té temps per a veure els amics i parlar amb ells 
una estona. Per sort, s’adonarà de com d’important 
és cuidar les amistats i decidirà fer una festa tots els 
mesos perquè tots es puguen posar al dia.

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

  Suggerim visualitzar a classe i comentar el 
documental Romper estereotipos de género 
en los colegios, disponible a YouTube.

  Podem fer una lectura dialogada del llibre 
a classe i parlar sobre què vol ser l’alumnat 
de major i per què.

  Verònica vol un amic, en la mateixa 
col·lecció, també ens parla de la 
importància de l’amistat.
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