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Un talp al meu jardí: el llibre per
explicar el món que no veiem
Un conte sobre l'empatia, el respecte a la natura i la petjada ecològica, amb
sorpresa final
[inicicentrareport]En Quim i en Pep un bon dia troben uns forats al seu jardí. Resulta que hi ha un
talp que ha començat a fer-hi túnels. Així comencen les aventures d'"Un talp al meu jardí", escrit
per Martí Gironell, una experiència basada en fets reals que acaba amb una gran dosi d'imaginació
i moralina.
[nointext]
"Un talp al meu jardí" ens ajuda a canviar de prisma i a treballar l'empatia, perquè a vegades ens
cal canviar de punt de vista per tal d'adonar-nos que el món no és només allò que veiem a la
superfície.
És una bona eina per treballar l'impacte ambiental i l'empremta ecològica: el talp no pot tornar a
casa ell sol perquè la mà humana ha destrossat els camins que ell i la seva família hi havia
construït.
Després de llegir "Un talp al meu jardí" et proposem parlar amb les criatures, a casa o a l'aula,
sobre quines han estat aquestes intervencions que han fet que el talp no pugui tornar a
casa seva i així veure que tota manipulació de la natura comporta unes conseqüències.
Es tracta d'un llibre recomanat a partir de 3 anys per llegir i gaudir amb la família, amb una
activitat final que t'encantarà: un retallable del Felip, el talp aventurer.
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Títol: Un talp al meu jardí
Autor: Martí Gironell
Il·lustració: Coaner Codina
Editorial: Estrella Polar
Edat recomanada: de 3 a 5 anys
Gènere: conte infantil
Aspectes pedagògics: empatia, petjada ecològica, respecte al medi ambient
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