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AUTOR IL∙LUSTRADOR TEMES COMPETÈNCIES

TALLER D’ESCRIPTURA

En Nil diu que més enda-
vant potser escriurà en una 
altra llibreta les raons per 
estimar el seu germà. No 
tenim aquesta llibreta, però 
potser no cal!
Proposeu als alumnes que 
escriguin cinc raons per 
estimar el germà del Nil.

 INDIVIDUAL

En Nil escriu set raons per les quals estima els seus pares, ni
una més, ni una menys. Proposeu als alumnes que contestin
les preguntes següents:
• Quines us semblen més importants?
• Quines creieu que no tenen valor?
•  Demaneu-los, després, que endrecin les raons que exposa en Nil, 

de la que els agrada més a la que els agrada menys.

 INDIVIDUAL

A la família d’en Nil, cada persona fa unes feines. Proposeu
als alumnes que preparin una taula i que, en una columna hi
posin les feines que fa cadascú a casa del Nil. En l’altra, hi
poden posar quina persona fa cadascuna d’aquestes feines a
casa seva. Hi ha coincidències? Hi ha moltes feines que fan
ells mateixos?

    GRUP

A casa d’en Nil es reparteixen les feines de casa. Plantegeu
als alumnes les preguntes següents:
• Feu feines a casa?
• Ajudeu els avis?
• Esteu aprenent a cuinar?
• Escombreu?
• Us feu el llit?
En gran grup es pot debatre quines feines fan i quines podrien fer.

Perquè és un llibre que 
parla d’una manera pla-
nera i divertida, sense ser 
alliçonadora, del valor i la 
importància de la família. 
sobretot en l’etapa de la in-
fància. 

Aquest llibre agradarà 
molt als lectors que prefe-
reixin històries quotidia-
nes, sense elements fantàs-
tics. 
Les històries del protago-
nista faran que els lectors 
el sentin proper i fins i tot 
que s’identifiquin amb ell 
en algunes parts. 

En Nil escriu en una lli-
breta que li ha regalat el 
carnisser de la cantonada 
(que és com un padrí seu 
per les trifulgues que van 
acompanyar el naixement 
del nen) set raons per les 
quals estima els seus pares.
A través d’aquestes expli-
cacions, a poc a poc i amb 
tocs fins d’humor, el lector 
anirà coneixent en Nil (el 
que pensa, el que sent, el 
que li agrada...), els seus pa-
res, el seu germà, les àvies, 
els amics i l’entorn escolar.

RELACIÓ  
AMB ALTRES ÀREES

NÚM. DE PÀGINES: 112

Jaume Cela Jordi Vila Delclòs Realisme. Humor. 
Família. Amistat.

Aprendre a aprendre. 
Social i ciutadana. 

Educació artística: 
visual i plàstica. 
Educació en valors. 

PER QUÈ  
S’HA DE LLEGIR?

PER A QUI ÉS 
AQUEST LLIBRE

RESUM  
DE L’ARGUMENT

Set raons per estimar
els meus pares
En Nil escriu en una llibreta set raons, 
entre altres,per les quals estima  
els seus pares.
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