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RESUM  

 
La dificultat d’acceptar-nos tal com som, diferents dels altres, ajuda a entendre 
la complicada situació de l’elefant ELMER, que vol ser de color elefant. L'Elmer 
és un elefant diferent de la resta, tots són de color gris, tots menys ell que és 
de molts colors. És el més divertit de la manada i el que fa riure a tothom, però 
l'Elmer està tip de ser diferent i un bon dia per casualitat es pinta de color gris 
i...Aconsegueix superar el seu problema gràcies al seu sentit de l’humor i a la 
plena acceptació per part dels seus companys. Una tensió narrativa molt ben 
resolta, unes il�lustracions amb moltes coloraines i un llenguatge d’una bona 
qualitat literària converteixen aquest àlbum en un llibre imprescindible per als 
primers lectors. 
L'Elmer, igual que en Babar ha creat la seva pròpia saga d'aventures; però de 
totes elles la primera, el seu origen, és la millor. 
 
Hi havia una vegada un ramat d’elefants. Hi havia elefants joves, elefants vells, 
elefants alts, grassos i prims. Elefants així i aixà, tots diferents, però tots feliços 
i tots del mateix color. 
Tots menys un: l’Elmer. 
L’Elmer era diferent. 
L’Elmer era de molts colors.L’Elmer no era de color elefant. 
 
 
OBJECTIUS 

Parlar de la diversitat. Un conte  que permet parlar de com som .  
Comprendre que som iguals en moltes coses i  diferents en altres. El més 
important és que ho passem bé junts, que siguem amics i respectem les 
diferències. 
 
PROPOSTA D’ACTIVITAT 
 
PROPOSTA D´ACTIVITATS a 50 lectures 
Resulta molt atractiu fer un treball a plàstica. Es pot fer un Elmer gran, amb els 
quadres, i entre tots posar-hi els colors com si fos un trencaclosques. Es pot fer 
amb retalls de cartolina, pintant amb ceres, boletes de paper de seda, etc. Si ho 

 



   

enganxem amb velcro podrem canviar els colors de lloc i tenir un Elmer 
diferent. 
Una altra possibilitat és fer un pòster amb l’Elmer al mig i als costats els vells 
amics i els nous amics. 
 
EL DIA DE L’ELMER 
Tots els elefants ens pintarem de colors i l’Elmer es pintarà de color d’elefant.  
I així ho fan. Un cop a l’any tots els elefants es pinten de colors i fan una 
desfilada. 
Reproduir la festa. 
Els elefants es podrien fer amb volum o bé plans. 
 

                    
 

                    
 
DISFRESSA PER CARNAVAL 
 
Es poden trobar més idees a : TIC llapis i paper i a l’elefant trompeta com 
aquestes dues fotografies que també ho són. 


