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El meu germà Pol  ens transporta a un món de 
sensacions contradictòries on es barregen amb força 
l’amor, el desamor, l’amistat, la confiança, la traïció, la 
por, l’autoestima i les ganes de viure en llibertat per 
damunt de les convencions socials. Qui sap si el nostre 
protagonista, Pol, un xic amb síndrome de Down, fill 
d’un militar i amb una germana adolescent que li fa 
de mare tot i tindre la mare a casa, se n’eixirà amb èxit.

TEMÀTICA: la integració i la inclusió de persones 
amb síndrome de Down, la responsabilitat i la 
independència en els joves.

GÈNERE: narrativa realista.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la visibilització de la 
vida de les persones amb síndrome de Down, la 
reflexió sobre els reptes de la inclusió.

CLAUS PER A LA LECTURA
La síndrome de Down
Pol és un xic amb síndrome de Down, però això no li impe
deix voler viure la seua vida i, fins i tot, enamorarse. Una 
 persona amb síndrome de Down, segons el grau d’afec
ció, pot desenvoluparse de manera més o menys indepen
dent en el món actual. Per això és important conéixer què 
és la síndrome de Down exactament i sense prejudicis.

La responsabilitat i la independència
Mercè és la germana de Pol. És una jove molt madura per a 
la seua edat i està assumint una responsabilitat que habitu
alment hauria de recaure sobre els pares. Quines responsa
bilitats ens toca assumir en la convivència? D’altra banda,  
Pol es vol emancipar. Quins són els models d’emancipació 
de l’alumnat?

L’autora
IsabelClara Simó ha sigut una de les escriptores valencianes 
amb una trajectòria literària més sòlida. Al llarg d’una carrera 
intensa i ferma, ha obtingut èxits tan contundents de crítica i 
públic com l’aclamada novel·la Júlia; l’obra pòstuma El teu gust; 
l’obra de teatre Còmplices; novel·les d’èxit com La innocent 
(Premi València), La vida sense ell, Raquel, Joel, Dora diu que no, 
El meu germà Pol (Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira). Un tros de 
cel i L’amant de Picasso, així com les col·leccions de relats Dones 
i Homes, que han gaudit d’una gran acceptació per part dels 
lectors i les lectores.

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

  «Los jóvenes con síndrome de Down 
aprenden a asumir sus responsabilidades 
mucho antes de lo que las familias 
presuponen», article disponible en 
www.sindromedown.net.

  El miracle d’Anna Sullivan, obra de teatre 
de Bromera basada en la història real de 
Helen Keller, una jove cega, sorda i muda 
des de la infantesa.

  Milagro en la celda 7; Campeones; La 
família que tu tries; Jo, també, pel·lícules 
relacionades amb el tema del llibre.

 Vídeo sobre l’obra de l’autora.


