
Llegir en català a l’escola  

 

Camí a l'escola 

FITXA TÈCNICA  

 

Autor: Marie-Claire Javoy  
Pàgines: 224 
ISBN: 978-84-15900-96-2 
P.V.P.: 15 € 

 

EL LLIBRE A L’ESCOLA  

 
Sinopsi 

Viuen al mig del desert, a les profunditats de la tundra, en un poble perdut a la sabana o al vessant 
remot d’una muntanya. Els seus pares no tenen diners i els necessiten per treballar en les feines de casa. 
Per si això fos poc, el camí que duu a l’escola és llarg i perillós. 
I, tanmateix, hi ha milers de nens de tot el món que cada dia recorren desenes de quilòmetres per poder 
assistir a classe, i ho fan malgrat les adversitats, les inclemències del temps o una geografia 
descoratjadora, però amb un únic objectiu al cap: el futur. 
«Vull ser metge i ajudar a caminar els nens com jo», diu en Samuel des de l’Índia. «Quan sigui gran vull 
viure on vaig néixer», assegura en Carlitos a l’Argentina. «És necessari que totes les nenes com jo 
puguin anar a l’escola», diu la Zahira al Marroc. 
Per la seva determinació, pel seu coratge i la seva voluntat de construir-se una nova vida, aquests petits 
herois d’entre set i tretze anys són més que extraordinaris. 
Són una lliçó de vida i esperança. 
 
Temes 

Valors, Coratge,Superació, Determinació, Educació, Esperança, Viatges, Història real, Vida. 
 
Etapa recomanada  
 

Ed. Infantil (3-5 anys)  

Educació 
Primària  

Cicle Inicial (6-8 anys)    

Cicle Mitjà (8-10 anys)   

Cicle Superior (10-12 anys)  

ESO  
1r i 2n (12-14 anys)   X 

3r i 4t (14-16 anys)  

Batxillerat (16-18 anys)  

 
 

 

 

 



Llegir en català a l’escola  

Per què aquest llibre s’ha de llegir a l’escola?  

Són històries reals que ens obren els ulls, que fan conscienciar-nos de la dificultat que tenen alguns 
infants i joves arreu del món per anar a l'escola, i que tot i així, la seva determinació, superació i 
objectius vitals els fan caminar hores i hores amb un únic objectiu, arribar a l'escola. A més, el llibre 
aporta informació sobre cadascun dels països de què es parla, dimensions, població, educació, 
analfabetisme, creixement, etc. El llibre també inclou un plec de fotos de tots els nens en els diferents 
recorreguts que fan per anar a l'escola. El llibre funciona com a projecte educatiu per a les escoles 
d’arreu del país, i és una eina necessària per potenciar els valors de l’esforç i tenacitat entre els nens i 
nenes de Catalunya, i també per d’obrir-los una finestra a les diferents vivències i cultures dels nens de 
la seva edat d’arreu del món. 

 

Sobre l’autor 
Marie-Claire Javoy és guionista, muntadora i realitzadora de nombrosos documentals de cine i televisió. 

És autora del llibre Bébés d’ailleurs (2007), escrit a partir d’un documental dirigit per Gilles de Maistre, 

amb qui ha publicat també Interdit d'enfance (1992) i Le premier cri (2007). El documental en què 

s’inspira Camí a l’escola va rebre el Premi César 2014 de l’Acadèmia Francesa al Millor Documental. 

  

Sobre l’editor 

El llibre va ser editat per la mateixa Marie-Claire Javoy i Pascal Plisson, a Espanya l'ha editat i publicat 

Editorial Alrevés, empresa fundada fa 10 anys. 

 
Ressenyes  

http://www.lavenc.cat/index.php/cat/L-AVENC-RECOMANA/Altres-noticies/2015/Cami-a-l-
escola 

http://beteve.cat/documental-cami-a-l%C2%A1escola-exposicio-palau-robert/ 
 

MATERIAL COMPLEMENTARI 

  
Dcoumental 
https://www.youtube.com/watch?v=eoVP4exNOis 


