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A Lluïsma li encanten els animals i voldria tindre to-
tes les espècies que existeixen a casa. No s’adona que 
molts d’ells no poden viure feliços en captivitat fins 
que no arriba a les seues mans un animal molt espe-
cial que farà que òbriga els ulls.

TEMÀTICA: el benestar animal, la defensa de 
la biodiversitat, la responsabilitat, la llibertat, 
l’egoisme, l’empatia.

GÈNERE: narrativa, aventures, fantasia.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: amb la lectura de 
Tenda d’animals reflexionem sobre la importància 
de tindre en compte les necessitats dels animals i 
de cuidar i protegir la biodiversitat.

CLAUS PER A LA LECTURA
El benestar animal
La narradora del llibre ens explica com el seu cosí Llu-
ïsma compra una mascota darrere d’una altra en el 
seu afany per tindre-les a casa. Els animals, malgrat la 
bona voluntat del xiquet, veuen ressentida la seua sa-
lut perquè es troben en un entorn estrany. Finalment, 
el protagonista serà capaç de veure que, si estima els 
animals, ha de fer el que siga millor per a ells.

El control dels impulsos
Lluïsma sent la necessitat d’adquirir una nova mas-
cota cada vegada que alguna cosa ha anat malament 
amb l’anterior, i sa mare, que no vol donar-li cap dis-
gust, cedeix als capritxos del fill. Aquest llibre ens 
mostra que hem de reflexionar abans de prendre 
decisions, especialment si afecten la vida d’un altre 
ésser viu.

L’empatia
Sens dubte, el llibre ens permet posar-nos en la pell 
d’altres espècies animals i ens recorda que, com nos-
altres, tenen capacitat de patir, a més del dret a la 
llibertat. Per tant, és necessari que deixem de banda 
alguns desitjos egoistes.

MÉS RECURSOS
  Visita de l’autora.

  Propostes didàctiques descarregables en 
www.tandemedicions.com 

  Animalades, el programa 
d’À Punt que té com a 
objectiu educar en el 
respecte als animals.

  Kitbull, curtmetratge de Pixar 
sobre el maltractament 
animal.

  Ferdinand, pel·lícula 
d’animació que obri 
el debat sobre la 
tauromàquia.

  El viatge de Victòria, un 
conte de la Fundació 
Santuari Gaia de temàtica 
animalista.
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