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Toni viu amb la seua família en un pis sense ascensor,
al centre del poble. Però, un dia, decideixen mudar-se
a una casa més gran, el mas del tio Samuel, que té
una almàssera i tot. Que no saps què és una almàssera? Gràcies a Toni i la seua família descobriràs molts
secrets de la vida del camp i, encara més, el misteriós
secret que envolta el tresor de Benasait!

TEMÀTICA: la família, la vida als pobles, la
tradició, la biodiversitat i l’alimentació natural.
GÈNERE: narrativa, aventures.
EDUCACIÓ EMOCIONAL: el retorn a les arrels, la
tradició i la tecnologia, la vida al poble i la vida a
la ciutat, la saviesa de la gent major.

CLAUS PER A LA LECTURA
La tradició
Una descripció de la vida que encara es viu als pobles
i que ens mostrarà la importància de les tradicions i
la necessitat de mantindre-les. La novel·la descriu un
ambient rural, ben allunyat del model de vida urbà en
què viuen la majoria dels xiquets i les xiquetes, cosa
que ens pot fer pensar en els avantatges i els desavantatges de la vida al camp i la vida a la ciutat.
La família
Cal remarcar la importància que té la família, el fet de
mantindre’s sempre units a l’hora de prendre decisions que afecten a tots els membres. A més, conéixer
les nostres arrels ens ajudarà a valorar el patrimoni
cultural.
Vida saludable
La novel·la aposta per ensenyar als xiquets i xiquetes
un model de vida saludable i actiu: bona alimentació,
evitar el sedentarisme, respectar la biodiversitat i tindre cura del medi ambient...

MÉS RECURSOS
Visita de l’autora.
 ropostes didàctiques descarregables en
P
www.tandemedicions.com.
L a teranyina de Carlota, pel·lícula que retrata
la vida rural amb un toc de fantasia.
 om es fa l’oli d’oliva?, un curtmetratge en
C
què veïns d’Agres i Beniatjar ens expliquen
com fan l’oli d’oliva: el funcionament de
l’almàssera i quines coses es tenen en
compte a l’hora de treballar les olives.
Disponible en YouTube.

