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Em dic Pablo i m’agrada inventar

històries i explicar-les com si
haguessin passat. No sóc mentider.

Il·lustradora: Aitana Carrasco
Sóc rondallaire. A part d’això,

A la meva escola tots érem iguals,
encara que no tinguéssim els cabells

sóc una persona normal: estatura
mitjana, ni gros ni prim,

del mateix color, ni els ulls, ni la pell...
Bé, hi havia un nen que es deia Manuel

ni lleig ni guapo, ni llest ni ximple.
No sóc gegant, però sempre tinc el cap

Edat recomanada: 5-7 anys

que sí que era diferent. Al principi

als núvols. Ja em passava de petit. Anava

no se li notava, però amb el temps
va començar a experimentar
unes transformacions tan curioses

explicant-li històries al mar.
Ens moríem de riure. Ara també

mica

m’encanta veure-les en paper.

de mica en

a la platja i m’estava tota la tarda
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gegant

AITANA CARRASCO

M’agrada explicar coses amb imatges,
amb paraules, amb els ulls tancats,
contínuament. Els meus pares no

Nre. de pàgines: 28
són gegants, però de vegades noto
que em creixen les mans de manera

que alhora ens espantaven i ens divertien.
S’anava fent gegant per etapes. Un dia

gegant

de mica en

mica

desproporcionada, i l’única manera que
tornin al seu estat original és dibuixant
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i escrivint. M’agraden els llapis,

PVP: 9,90 €

els bolígrafs, les plomes estilogràfiques
i les plomes d’ocell. No tinc ales, per
això
m’invento històries. Ara bé, hi ha qui
diu
que m’ha vist volar, de nit,
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Pablo Albo

a cavall d’un pinzell.
Tècnica: acrílic, aquarel·la, llapis,
vernís i transferències.

I N FA N T I L

4

JUVENIL

HERMES EDITORA GENERAL,
S. A. U.

SINOPSI
A primera vista, en Manuel és un nen
com els altres. Tot i això, els seus pares
són gegants. Un dia comença a créixer...
i creix tant que no pot entrar a l’escola: ell
també s’ha convertit en un gegant!
Els seus companys ens recorden la im
portància d’acceptar i apreciar les persones
tal com són.

Aitana Carrasco

VALORS
TREBALLATS
• Amistat.
• Companyonia.
• Empatia.
• Acceptació.
• Tolerància.

PLA LECTOR
El Pla lector conté un apartat de propostes i orientacions didàctiques
per a mestres i pares que vulguin compartir amb els més petits la
literatura infantil i convertir-la en un plaer, un joc i un estímul
essencial per al seu desenvolupament. A més, inclou una guia visual
amb orientacions per analitzar les tècniques artístiques i treballar
la lectura de les imatges.
Al final s’ofereixen als lectors unes fitxes d’activitats relacionades amb
les àrees curriculars de l’Educació Primària.

I N FA N T I L

JUVENIL

www.castellnouedicions.com

li van créixer els peus; un altre els ulls...
Això tenia avantatges i inconvenients.
De vegades ens espantava, però no era
perillós. Ara bé, la gent del poble veí
no va pensar el mateix quan va arrencar
un arbre de soca-rel. Ho va fer sense
voler.
Només volia agafar un estel
que ens havia pres el vent.

