
Recomanacions 
literàries 
per desplegar 
la resiliència 
del infants 
i adolescents
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Els últims mesos s’ha parlat molt de resiliència entre nosaltres. No podem obviar 
que la situació extraordinària a què ens ha abocat la pandèmia provocada per la 
Covid-19 ha posat a prova petits i grans, especialment en les nostres estratègies 
d’afrontament. 

Tot i que és evident que cada context ens posa reptes diferents de manera 
individual, cal no oblidar que a la vida tothom ha d’afrontar situacions molt 
variades, algunes amb una alta percepció de por i incertesa. Durant qualsevol cicle 
vital es col·leccionen una sèrie de contratemps que ens porten a desestabilitzar-
nos i redreçar les nostres vides. A fi de generar nous equilibris i afavorir l’acceptació 
de les situacions des de la serenitat, cal posar en marxa un conjunt d’estratègies 
que no sempre aprenem de manera “natural”, però que sí que podem incorporar i 
potenciar.  

La resiliència és una CAPACITAT, i, com a tal, tots la podem desenvolupar i 
potenciar. Ens permet adaptar-nos a situacions adverses de manera flexible 
posant en marxa recursos propis que sovint han estat latents i que ens permeten 
projectar el futur en clau optimista i esperançada, sense perdre una visió realista del 
context. Ser una persona resilient no vol dir negar el dolor ni la tristesa, sinó saber-
los gestionar i donar-los l’espai necessari per tal de transformar-los i observar-los 
amb perspectiva.  

S’han dut a terme molts estudis al voltant de la resiliència, però ens agradaria 
destacar, per la seva utilitat i el focus que posa en la infància, la guia de l’Acadèmia 
Americana de Pediatria, en què s’identifiquen les 7 C de la resiliència i que recull 
l’article de la Fundació FAROS de l’hospital Sant Joan de Déu. 

1. Competència: descriu el sentiment de ser conscients que podem gestionar 
una situació de manera eficaç. 

2. Confiança: la creença d’un nen en les pròpies habilitats és fruit de la seva 
competència. 
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3. Connexió: desenvolupar lligams i vincles estrets amb la família i la comunitat 
permet generar un sentiment de seguretat sòlid que ajuda a crear uns 
valors forts. 

4. Caràcter: els nens necessiten desenvolupar un conjunt de valors morals 
sòlids per diferenciar el que està bé del que no i mostrar una actitud 
afectiva envers els altres. 

5. Contribució: els nens s’han d’adonar que el món pot ser un lloc millor on 
viure només perquè ells en formen part. Entendre la importància de la seva 
contribució personal pot ser una font de propòsits i motivacions. 

6. Confrontació: aprendre a fer front a l’estrès i saber-lo gestionar ajudarà els 
nens a estar més ben preparats per superar els reptes de la vida. 

7. Control: els nens que són conscients que tenen control sobre les 
conseqüències de les seves decisions tenen més probabilitat d’adonar-se 
que també tenen la capacitat de recuperar-se més aviat. 

 

Podeu llegir l’article sencer amb suggeriments específics per desenvolupar cada C 
a https://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/7-cs-desenvolupar-resiliencia-nens
El context que ens depara la tornada a les escoles és incert i suposa un repte de 
gestió important en tots els sentits. Alhora, pot esdevenir una gran oportunitat 
de creixement personal en què tots els àmbits de l’educació emocional tindran un 
paper rellevant. 

Des de Cruïlla us volem oferir una petita ajuda amb el més valuós que tenim: 
les històries dels nostres llibres. Atès que la literatura és una font universal de 
coneixement, d’emocions i de desenvolupament de l’empatia, i que afavoreix el 
coneixement d’un mateix, dels altres i del món, pensem que tenim una oportunitat 
única de descobrir exemples de superació per mitjà d’històries pensades 
especialment en moments de conflicte, superació i desenvolupament d’habilitats 
específiques de resiliència. D’una manera poc “forçada”, i obrint la mirada a altres 
qüestions vitals, ens permet connectar amb els conflictes humans més universals, 
diferenciats per contextos i edats però iguals en essència. 
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Hem preparat un recull de propostes literàries vinculades amb la superació 
personal i la resolució de conflictes perquè en pugueu parlar amb els vostres 
alumnes i buscar ancoratges amb les vivències personals de cada nen i del grup 
aula. D’aquesta manera, a partir dels personatges de la narració, cada nen pot 
prendre consciència de les habilitats pròpies que es poden posar en marxa davant 
els diferents conflictes que ens planteja la vida. 

Esperem que en gaudiu molt, i si teniu qualsevol suggeriment o comentari estarem 
encantats de parlar-ne amb vosaltres. Ens podeu escriure a contacte@cruilla.cat. 

Ànims i endavant! 

Equip Editorial Cruïlla 😊
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Educació infantil

TÍTOL
En Pinxo no vol punxar

SINOPSI
En Pinxo sempre està sol i trist per culpa de 
les seves punxes. Per això comença un viatge 
per trobar algú que li expliqui què ha de fer per 
tenir amics.

VALOR
En Pinxo pensa que per culpa de les seves 
punxes, ningú voldrà ser amic seu, però 
descobreix que cadascú és com és i que tots 
hem d’acceptar-nos i estimar-nos tal com som.

TÍTOL
La pilota

SINOPSI
Al mig de la plaça hi ha una pilota. De qui és? 
Ningú ho sap. I si fos una pilota màgica que fes 
que grans i petits s’ho passessin pipa junts?

VALOR
Una pilota és l’element que desencadena la 
unió i el joc entre tots el personatges. I és que 
el joc és necessari a totes les edats. 
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Educació primària
Cicle inicial

TÍTOL
Filomena Ficalapota

SINOPSI
La Filomena és una nena que fica la pota 
constantment, però l’important és que actua 
amb bones intencions.

VALOR
A vegades, les coses no surten com un vol, 
però d’altres, ajudem les persones sense 
adonar-nos-en. L’important és que tot es 
faci de bona fe.

TÍTOL
Quina cua més rebel!

SINOPSI
En Gatàs sempre es baralla i ningú no gosa 
dur-li la contrària. Ara bé, un dia en Tigrat li 
planta cara gràcies a la seva cua.

VALOR
L’amistat és una relació entre iguals on no hi 
té cabuda la dominació o la por. En Tigrat, 
que és un gat petit, però valent, ens ensenya 
que els problemes s’han d’afrontar. 
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Educació primària
Cicle mitjà 

TÍTOL
Les aventures d’un ratolí de biblioteca

SINOPSI
Un ratolí lector busca casa perquè ensorren la 
biblioteca on viu.

VALOR
Quan comencen les obres de la biblioteca, 
el ratolí que hi viu ens ensenya que hi ha 
situacions que s’han d’acceptar i buscar la 
millor manera de viure-les.

TÍTOL
Un vestit per a la Terraska

SINOPSI
La Lea és una nena molt normal, però sembla 
que ningú no la veu. S’haurà de fer forta per 
vèncer la Terraska, un ésser molt estrany que 
vol fer servir la Lea de vestit. 

VALOR
Quan et sents sol i creus que no vals per res, 
és fàcil que t’enlluernin amb mentides. Per 
sort, la Lea té bons amics que l’ajudaran a 
confiar en ella mateixa i a vèncer l’enemic. 
problemes s’han d’afrontar. 
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Educació primària
Cicle superior

TÍTOL
El laberint de la plaça de la Font

SINOPSI
Quan la Carla veu que els pares de la seva 
amiga han posat el pis en venda, fa el que fan 
els bons amics, donar-li suport i ajudar-la a 
superar la situació.

VALOR
Una història que ens mostra la repercussió 
de la crisi econòmica en la vida dels nois i les 
noies.

TÍTOL
Entre bastidors

SINOPSI
La Joana té gairebé 13 anys i no accepta que 
els pares passin temporades llargues fora 
de casa per culpa de la feina, però li costa 
reconèixer-ho. Com també li costa reconèixer 
que té por de les situacions diverses de la vida. 
A poc a poc, tot canvia. 

VALOR
Una història sobre com ens podem enfrontar 
a la solitud, perquè els pares viatgen molt per 
feina, i reconèixer les nostres pors interiors.
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Educació secundària
Primer cicle

TÍTOL
La balada del funicular miner

SINOPSI
L’Alda arriba com a professora de 
matemàtiques a la vall de Tamasca. Arrossega 
un passat enigmàtic que li ha deixat una greu 
coixesa. Allà, a l’ombra del vell funicular miner 
que domina la vall, haurà d’iniciar una nova 
vida. 

VALOR
Novel·la d’intriga que explica com es pot 
afrontar la vida després d’haver passat per 
un daltabaix molt gran.

TÍTOL
Adam i Thomas

SINOPSI
L’Adam i el Thomas són dos nens jueus de 
caràcters i actituds molt diferents que es 
veuen obligats a amagar-se al bosc. Allà, no 
només han d’esmolar l’enginy per sobreviure, 
sinó que també tenen temps per aprofundir 
en l’amistat que els uneix.

VALOR
Una gran història de supervivència que ens 
parla de l’amistat, la confiança, la tenacitat i 
l’esperança.
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Educació secundària
Segon cicle 

TÍTOL
Allò de l’avi

SINOPSI
La vida del Salva Canoseda s’ha convertit en un 
embolic de dimensions còsmiques. Ja no sap 
qui és. El seu món s’ha ensorrat i per aclarir-se 
les idees fa memòria i tira uns mesos enrere, 
quan encara era feliç. Abans que passés allò 
de l’avi.

VALOR
La visió d’un jove que descobreix la veritat 
sobre el seu avi i ha de suportar i acceptar 
l’estigma de la família.

TÍTOL
Perquè no m’ho deies?

SINOPSI
En Daniel viu a Melbourne i rep una carta de 
la Maria Sureda, una noia de Barcelona que li 
assegura que són germans de pare. En Daniel 
i la Maria es van escrivint cartes fins que el noi 
té l’oportunitat d’anar a Barcelona i passar uns 
dies a casa d’ella. 

VALOR
Un llibre que parla de l’amistat i de la 
complexitat de les relacions humanes.
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Educació secundària
Batxillerat

TÍTOL
Connexions

SINOPSI
La Sylvie és del Congo i ella i la seva família viuen en 
un camp de refugiats.La Laiping és xinesa i treballa 
en una gran fàbrica de productes electrònics, però 
aviat descobrirà la dura realitat dels treballadors i 
les terribles conseqüències de protestar. La Fiona 
és una adolescent canadenca que ha enviat una 
foto d’ella amb poca roba al noi amb el qual surt. 

VALOR
Aquesta és la història de tres noies que són diferents, 
tenen vides diferents i problemes radicalment 
diferents. Però que estan connectades.

TÍTOL
La segona vida del Marc

SINOPSI
Quan l’Abel comença a fer de cangur d’en Marc 
no s’imagina que el que havia de ser una feineta 
per guanyar una mica de diners es convertirà en 
una història que no podrà oblidar mai de la vida.

VALOR
La possibilitat que el Marc hagués viscut una vida 
anterior posarà l’Abel en una tessitura en la qual 
haurà de confiar en si mateix i en el seu instint per 
treure l’entrellat de la qüestió. 



Enmig de la 
dificultat resideix 
l’oportunitat

“

“

Albert Einstein


