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L’Artur es converteix en un superheroi inesperat quan 
una barra de pa màgica l’escull per a convertir-se en 
Superbaguet, un heroi amb la missió de defensar el 
món de la brioixeria industrial de la malvada Corpo-
ració Greixosa, que intenta convertir els xiquets i les 
xiquetes en zombis amb els seus productes poc salu-
dables. 

CLAUS PER A LA LECTURA
La llibertat
La Corporació Greixosa somia convertir tots els xi-
quets i xiquetes en zombis a les seues ordres, i l’ob-
jectiu d’Artur i Ginebra serà salvar-los d’aquest destí 
perquè, si alguna cosa tenen clara els dos amics, és 
que el més important és poder triar lliurement què 
fem.

L’ingeni
El mestre Gluten sap que no totes les batalles es gua-
nyen amb la força, sinó que, a vegades, és preferible 
utilitzar l’enginy. Per això, quan el malvat Von Greixós 
intenta fer-se l’heroi davant de la premsa, el mestre 
Gluten aprofita l’ocasió per a fer servir la seua força a 
favor d’ell i aconseguir que done milions d’euros a la 
causa de la bona alimentació.

Defensar els nostres ideals
Malgrat les dificultats i els perills als quals s’han d’en-
frontar, Artur i Ginebra no dubtaran en cap moment 
a lluitar per allò en el que creuen, en aquest cas, l’ali-
mentació saludable, encara que tothom hi estiga en 
contra.

TEMÀTICA: la bona alimentació, l’amistat, els 
hàbits alimentaris saludables, l’autoestima, la 
lluita pels ideals.

GÈNERE: narrativa, aventures, humor, fantasia.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: amb Artur i Ginebra 
aprendrem la importància d’una alimentació 
saludable i de lluitar per allò en què creiem.

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

  Nutri Ventures, dibuixos animats on un 
grup d’aventurers haurà de reconquerir 
els regnes dels set grups d’aliments per a 
tornar al món la diversitat alimentària.

  ¿Qué pasaría si los animales salvajes 
comieran comida basura?, curt animat que 
dona resposta a aquesta pregunta en clau 
d’humor.

  The Wish Fish, una pel·lícula d’animació 
que fomenta tant l’alimentació saludable 
com el fet que els xiquets i 
xiquetes mengen peix, tot 
de la mà d’Opil, un xiquet 
que odia el peix i al 
qual sa mare serveix 
un plat molt especial: 
el peix dels desitjos.
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