
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ProjecteProjecteProjecteProjecte    transmediatransmediatransmediatransmedia    
    
Podries ser tu, Si, tu! És un projecte educatiuprojecte educatiuprojecte educatiuprojecte educatiu, 
un llibre dddd’’’’històries il·lustradeshistòries il·lustradeshistòries il·lustradeshistòries il·lustrades, una appappappapp… 
L’objectiu és oferir a nens entre els 10/12 anys 
un llibre en el qual podran veure reproduïdes 
escenes de la seva vida quotidiana, la de les seves 
famílies i amics, i convertir-les en un reflex del 
que podria passar si haguessin de viure com 
nens refugiats.   
 
Hem tractat de recollir situacions de vital 
importància que a la vegada són escenes 
familiars i quotidianes. Així, aconseguim 
empatia i proximitat amb els milers de nens 
refugiats que han de viure aquestes situacions 
arreu del món.  
 
El finalEl finalEl finalEl final    
    
El final d’aquest llibre ha estat creat per 
alumnes del Lycée Français de BarcelonaLycée Français de BarcelonaLycée Français de BarcelonaLycée Français de Barcelona    i i i i 
basat en lbasat en lbasat en lbasat en l’’’’esperança i la dignitat. esperança i la dignitat. esperança i la dignitat. esperança i la dignitat. Sota la 
supervisió de la professora Patrícia Agüera i la 
col·laboració de Yolanda Bassas, advocada i 
voluntària a camps de refugiats.  
 
Les il·lusLes il·lusLes il·lusLes il·lustracionstracionstracionstracions    
    
Mitjançant traços senzills, les il·lustracions de 
Ruth JuanRuth JuanRuth JuanRuth Juan són històries carregades d’emoció. 

Trobem una sensibilitat molt propera a la 
imatge del projecte i la línia editorial de Somos 
Libros. 
 

Les vinyetesLes vinyetesLes vinyetesLes vinyetes    
    
Totes les situacions estan escrites per Elisabeth Elisabeth Elisabeth Elisabeth 
García García García García IIIIborraborraborraborra i extretes de situacions realssituacions realssituacions realssituacions reals. 
Les vinyetes relataran aspectes quotidians de la 
vida d’un menor de 10 a 12 anys i que van de 
l’entorn familiar –casa, higiene, germans, 
mascotes- a l’àmbit social –escola, amics, 
esport-. 
 
La La La La proposta didàproposta didàproposta didàproposta didàcticacticacticactica    
    
L'objectiu que perseguim és sensibilitzarsensibilitzarsensibilitzarsensibilitzar a 
nens i famílies sobre realitats adverses i què 
podem fer per ajudar-los, a més de facilitar la 
integracióintegracióintegracióintegració d'aquells que són acollits al nostre 
país. 
 
Els continguts educatius serviran d'eines per a 
pares i professors i es dividiran en 3 temes: les 
altres culturesaltres culturesaltres culturesaltres cultures,,,, la intel·ligènciala intel·ligènciala intel·ligènciala intel·ligència    emocionalemocionalemocionalemocional i la 
salutsalutsalutsalut. 
 
A través de les il·lustracionsil·lustracionsil·lustracionsil·lustracions, es transmetrà la 
importància d'educar en valors: respecte, 
diversitat, acompanyament, convivència, 
acceptació de l'altre ... 

PodriePodriePodriePodries ser ts ser ts ser ts ser tu, u, u, u, SSSSí, tí, tí, tí, tuuuu!!!!    
La història d’una família en busca de refugi 
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