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La iaia de Jan està malalta i l’han d’operar, així que, 
en lloc d’anar-se’n de vacances amb els pares, Jan se 
n’anirà de colònies. Pareix divertit, però està preocu-
pat perquè no coneixerà ningú. Sort que la seua iaia li 
regala una caixeta que conté un secret molt especial 
que l’ajudarà a oblidar la por i gaudir de les vacances. 
Endevines què pot ser?

TEMÀTICA: la importància de véncer les pors i les 
inseguretats, l’amistat, la família.

GÈNERE: narrativa, aventures, històries de 
campament.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: aquest llibre ens permet 
treballar la por i la inseguretat davant les situacions 
noves, així com el valor de la confiança, de l’amistat 
i de la família per a superar els problemes.

CLAUS PER A LA LECTURA
La por i la inseguretat
Jan ha d’anar de colònies i això li causa por i molta in-
seguretat perquè no coneix a ningú. Perquè se senta 
més tranquil, l’àvia li regala una caixa amb besos. Al 
final de les colònies, Jan se sentirà segur perquè ha 
fet amics, per això regala la caixa a Berta.

L’amistat
Al principi, Jan era el nou. Els xiquets i les xiquetes, 
encuriosits, una nit agafen la caixa de Jan i perden el 
que pensen que hi ha a dins. Perquè no estiga trist, 
cadascun li fa un regal. Guanyar l’amistat dels com-
panys i les companyes serà decisiu perquè Jan se sen-
ta bé i ja no tinga la inseguretat amb què va comen-
çar les colònies.

La família
Jan està trist perquè ha de passar l’estiu separat de la 
seua família i envoltant de gent desconeguda. Però 
l’amor que la seua àvia sent per ell l’acompanyarà en 
forma de caixeta amb un contingut molt especial: els 
besos de l’àvia. Amb l’amor de la seua família sempre 
present, li serà més fàcil fer front a les dificultats.

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

  Summer Camp Island, una sèrie animada 
sobre un campament màgic ple d’històries 
divertides.

  Verònica vol un amic, de Pep Molist, 
és un llibre que també tracta sobre la 
importància de 
l’amistat.


