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que vam
aprendre a
volar
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Un tastet abans de llegir
El 1945 no és un any més en la història
universal, és el de la fi de la segona guerra
mundial . En aquesta novel · la, l’any 1945 també
és molt important però la segona guerra mundial
encara no s ’ ha acabat .
L’hivern d’aquell any, en una petita illa de Noruega
ocupada per l’exèrcit alemany, l’Ava i en Jakob es
coneixen. L’Ava és filla d’un comandant de l’exèrcit
de l’aire anglès i només vol trobar el seu pare, i en
Jakob és fill d’uns comerciants de l’illa i vol ser
artista.
L’hivern que van aprendre a volar els va unir per
tota la vida.

Per saber alguna cosa de l’autora del llibre
Laia Longan va néixer a Barcelona i la vam
descobrir com a escriptora amb el seu llibre Otto, el
nen que va arribar amb la neu.
Ha publicat quatre llibres a la col·lecció “La
Formiga” d’Animallibres.
Ara treballa en una editorial i quan troba una estona,
treu el seu quadern de notes i es posa a escriure, a
poc a poc.

Per saber alguna cosa de l’il·lustrador del
llibre
Jordi Vila Delclòs també va néixer a Barcelona. A
casa seva hi havia pots de pintura per tot arreu,
perquè el seu pare era professor de dibuix i el seu
avi era pintor. Tot feia pensar que ell també acabaria
dedicant-se al dibuix.
Fa anys que il·lustra novel·les i àlbums per a
noies i nois. El seu llibre preferit és l’Illa del
tresor, i segur que és per això que els pirates li
surten molt i molt bé.

ELEMENTS QUE CAL DESTACAR
Per fer una pausa
Aquest són alguns aspectes que no volem que
deixis escapar:
El lloc i el moment en què es desenvolupa la
història
En Hans
La bici del Jakob
Els secrets que es guarden l’Ava i en Jakob
Els dos protagonistes quan ja són grans

Ara et toca a tu!
T’agrada guardar secrets?
Construeix una petita capsa
dels secrets , dels colors que et
vingui de gust . Fes - la de tal
manera que ningú no la pugui
obrir i que els secrets hi
quedin ben protegits .
També pot ser un pot (però tanca
la tapa ben fort, ben fort).
Posa - la en un lloc on qualsevol
que en tingui ganes pugui
guardar el seu secret , i tu,
també .
Així , com l ’ Ava i en Jakob et
convertiràs en un protector dels
secrets de la classe . També
pots fer una capsa de secrets
per a casa . Els primers secrets
que pots guardar són els de
l ’ Ava i en Jakob , ja que ells ens
els han confiat a nosaltres , els
seus lectors .
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