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Acabats d’instal·lar en una casa a la muntanya, 
n’Agnès i en Pau troben el rastre d’un porc. Encu-
riosits, els germans el segueixen fins que desco-
breixen un casalot… ple d’animals! A Sa Calàndria, 
hi viu també una colla de famílies d’allò més agra-
dables. Però aviat descobriran que una empresa 
immobiliària amenaça aquell racó ple de pau i no 
dubtaran a fer tot el possible per salvar sa Calàn-
dria, una aventura que canviarà les seues vides.

TEMÀTICA: l’amistat, l’ecologia, la diversitat. 

GÈNERE: narrativa.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: el valor de l’amistat, 
l’especulació urbanística, la conservació del 
patrimoni natural, la solidaritat, la vida en 
comunitat.

CLAUS PER A LA LECTURA

Un problema massa comú
La novel·la transcorre a l’illa de Mallorca en l’ac-
tualitat. Permet reflexionar sobre l’especulació 
urbanística, una pressió social que patim, d’una 
manera molt semblant, en els altres territoris del 
nostre entorn.

Coneixem la riquesa de la llengua
La novel·la està escrita en mallorquí i permet tre-
ballar molt bé el vocabulari de l’illa, sense que això 
represente cap problema de comprensió, sinó una 
invitació a trobar les semblances i les diferències 
amb la resta de dialectes.

Viure en comunitat
Els dos joves protagonistes descobreixen sa 
Calàndria, una possessió on viu un grup de famí-
lies que cuiden animals amb la voluntat de tindre 
una connexió més directa amb la natura. Parlar 
sobre la vida en comunitat i debatre sobre el con-
cepte de tribu pot generar un debat interessant 
amb l’alumnat.

MÉS RECURSOS

  Propostes didàctiques descarregables 
en www.tandemedicions.com.

  Nuvolet, de Joaquim G. Caturla, una 
obra que també tracta la qüestió de 
l’especulació urbanística. 

  La cançó «Hem fet un hort», de Dàmaris 
Gelabert. 

  El meu hort, un àlbum divulgatiu de 
Gerda Muller.

  Una pàgina per a poder conéixer 
la tasca del Servei d’Espècies 
Protegides de les Balears.

http://www.tandemedicions.com
https://intranet.caib.es/sites/proteccioespecies/ca/portada-46282/?campa=yes

