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ESTUDI DEL LLIBRE  
Gènere: Conte, crònica, àlbum il·lustrat 
Temes principals: Hàbits i cerca d’afecte dels éssers vius. 
 Subtemes: -Animals salvatges de la sabana africana. 

-Valors: solidaritat, ajuda als altres. 
-Inundacions, desgràcies, superació del dol. 
-Família, amor, convivència, adopció. 

Ambientació: 
 .Espai //  .Temps 

Àfrica 
Història real actual d’animals africans. 

Personatges protagonistes:  Hipopòtam i tortuga gegant. 
RESUM/ARGUMENT: 
Conte basat en la història real d'un petit hipopòta m que va ser rescatat pel Servei de Protecció de la 
Vida Salvatge de Kenya després que ell i la seva família fossin arrossegats, a causa d'unes inundacions, pel 
riu Sabaki, l’any 2004. En no trobar la seva mare, van portar l'Owen al Parc Haller, una reserva natural prop 
de Mombasa, allí va trobar la Mzee, una tortuga de 130 anys i amb la qui es va familiaritzar i ho 
comparteixen tot perquè trobà el que necessitava i que s’assembla al que havia perdut: companyia, quietud, 
amor, passejades, tranquil·litat, ... 
L’escriptora Marion Dane i l’il·lustrador John Butler han creat aquesta commovedora obra sobre la curació, 
l’adopció, el renaixement, la necessitat d’afecte i protecció que tenim tots els éssers vius, amb magnífiques 
il·lustracions i grans quantitats d’amor. Un llibre per reflexionar en companyia sobre aquests grans valors. 
L’àlbum il·lustrat molt emotiu, de colors suaus, difuminats, càlids amb imatges dolces. Tot i la tragèdia 
quan plou molt, hi ha inundacions, el riu s’ho emporta tot fins al mar i una onada gegant arrossega l’Owen a 
la costa i ell busca la seva mare,  Grans il·lustracions molt expressives amb un final feliç. 

Fragment a destacar: (final-expressions curioses- paràgraf-...) 
“Llavors l’Owen va veure alguna cosa marró gris... tenia els mateixos colors que la seva mare. La 
Mzee era gran com la seva mare. La Mzee s'havia quedat ben a prop quan l'Owen la 
necessitava... tal i com feia la mare". 
Fitxa elaborada per Joana Vernet, Assessora de Biblioteques Escolars. SE-CRP Ribera d’Ebre, curs 2015-16 amb les aportacions de 
Rosa Roma,  coordinadora de la Biblioteca de l’Escola Enric Grau Fontseré de Flix, dins la proposta del Bibliocabàs i compartida al 
Seminari de Biblioteques Escolars de la Ribera d’Ebre. 

 



                                                                                                                                          

PROPOSTA  D’ACTIVITATS: 
Objectius:   

-Gaudir amb la narració del conte i les seves il·lustracions. 
-Parlar sobre el que es necessita per a créixer feliç. 
-Conèixer els animals de la sabana africana i ubicar la història real. 

 
Tipus de lectura recomanada:  

-Lectura d’imatges d’un àlbum il·lustrat, sense el text. 
-Narració de la història seguint el text del conte i mostrant les pàgines. 

 
Material:  Llibre 
 
Agrupament/Realització: En grup classe. 
 
Temporització/ Sessions: 1 sessió 
  
Desenvolupament: 
Abans de la narració o la lectura: 
-Presentació del títol i la imatge de la portada fent suggeriments sobre la història. 
-Parlar de quins animals són i on viuen. 
Durant la narració o la lectura: 
-Destacar les imatges, la cara i el que li passa a l’hipotòtam, fent preguntes de com se sent i què 
li passarà,... 
Després de la narració o la lectura: 
-Sentiments que ha despertat i com se sent al final i perquè. Col·loqui sobre el què necessitem 
per a créixer feliços. 
 
A Cicle mitjà i superior de primària: 
-Parlar dels fets reals i cercar informació sobre la història real i la ubicació a l’Àfrica. 
 
Altres aspectes a destacar: 
-Treball de l’àlbum il·lustrat a cicle mitjà i cicle superior : Analitzar trets de les il·lustracions, 
tècnica i color, paisatges, escenes, ubicació de les imatges dins la pàgina, relació imatge-text, 
escenes a destacar, efectes, sensacions,... 
Ressenya realitzada per:   Joana Vernet i Rosa Roma  
Llibre recomanat per: Biblioteca Escola Enric Grau Fontseré de Flix , per al Cabàs Viatger 2016-17. 
Seminari de Biblioteques Escolars de la Ribera d’Ebre, curs 2015-16. 

 
ENLLAÇOS: 
.EPERGAM: https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=16517705 
 
.BLOG: http://blocs.xtec.cat/ceipflixbiblioteca/ 
 
.Fitxa de Jaume Centelles, amb proposta de treball oral molt interessant i un treball plàstic: 
https://www.google.es/search?q=Dia+de+la+Terra&oi=ddle&ct=earth-day-2016-5741289212477440&hl=ca# 

 

Llibre: Una mare per a Owen    
 ÀLBUM IL�LUSTRAT- LLIBRE DEL CABÀS VIATGER 



PER SABER-NE MÉS: 
Altres articles a: 
http://critiquesliteraries.blogspot.com.es/2013/10/una-mare-per-lowen.html 
 
Article i contacontes a: 
http://www.menutsgirona.cat/una-mare-per-a-lowen/ 
 
-Vídeos del contacontes: 
https://www.youtube.com/watch?v=wkNbh2mriaw 
https://www.youtube.com/watch?v=X2lJxHx6lxY 
http://www.cugat.cat/tv/llegim/1338 
 
-Imatges reals de la torturga i l’hipopòtam a l’Àfr ica: 
http://montetoro2005.blogspot.com.es/2011_02_01_archive.html 
 
 
Inclòs a les següents guies bibliogràfiques: 
-GUIA “BENVINGUT A CASA” De la Fundació Infància i Família i la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Girona. 
Una guia que recull els llibres, per a grans i petits, que conviden a conèixer les diferents realitats familiars que trobem a la nostra 
societat, així com a apropar-nos a conceptes com el “vincle afectiu”, “les capacitats parentals” “el sentiment de pertinença”... tots 
ells protagonistes d’un entorn familiar sa i enriquidor. 
http://www.bibgirona.cat/biblioteca/riellsiviabrea/guies/332?filtre=tematiques 
 

-GUIA PER AL PROFESSORAT del treball dels ÀLBUMS IL·LUSTRATS del Departament 
d’Ensenyament. Gust per la lectura. DOSSIER  “Els àlbums i els llibres il·lustrats: una 
descoberta, diverses veus”, 2014. 
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0061/8a244715-1333-4a23-adcc-735622e229f8/albums_illustrat.pdf 

 
- GUIA “ELLES I ELLS, COLZE A COLZE”, Bibliografia i webgrafia de COEDUCACIÓ, 
publicat pel Departament d’Ensenyament, Programa Puntedu i Ass. Rosa Sensat, 2010. Al bloc 3: Mares i 
pares...bibliografia a partir de 6 anys: 
http://www.rosasensat.org/antiga/biblioteca/Colze%20a%20colze.pdf 
 
-GUIA BIBLIOGRÀFICA DE CONTES SOBRE L’ADOPCIÓ, LLIBRES PER A INFANTS: 
http://www.balaguer.cat/portal/7x5/data/adopci_.pdf 
 
-GUIA DE CONTES PER AL DOL, de l’Associació “Pèrdues i dol en l’àmbit educatiu”, amb 
imatges de la història real i contacontes: 
http://associacioapdae.blogspot.com.es/2015/03/una-mare-per-lowen.html 
 

OBSERVACIONS: 
El llibre es troba també en castellà, anglès i altres llengües. 
 
AUTORIA DEL RECULL: 
Ressenya realitzada per:   Joana Vernet i Rosa Roma  
Llibre recomanat per: Biblioteca Escola Enric Grau Fontseré de Flix , per al Cabàs Viatger 2016-17. 
Seminari de Biblioteques Escolars de la Ribera d’Ebre, curs 2015-16. 


