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COMPRENC EL QUE LLIG

1. Encercla qui és la protagonista del conte.

2. Troba en la sopa de lletres el seu nom i 
escriu-lo.

ET DONEM LA BENVINGUDA!
Per a ajudar-te a conéixer millor este llibre, et proposem unes activitats fan-
tàstiques.

A partir d’ara respondràs preguntes, llegiràs en veu alta i parlaràs, inventaràs 
històries… i aprendràs un grapat de coses!

Au, va, acompanya’ns!

El meu nom $é#
 .A S F A Q E

X C V N N U
T G H T N J
Ç K J O G B
C X V N N M
E R T I U I
P I O E X F
H I P T O U
Ç Z S A R T
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5. Tria la resposta correcta.

• Com que fa molta calor, els animals decideixen passar el dia...

 a la platja.   a la piscina.

• Antonieta vol construir amb arena...

 un castell.   una cua de sirena.

• Els animals deixen totes les coses...

 al seu lloc.   escampades.

6. Encercla les coses que agarren Antonieta i els amics per a anar a la platja.

3. Relaciona cada personatge segons quin animal és.

 Antonieta • • formiga 

 Sandra • • tisoreta

 Pau • • marieta

4. Pinta quins altres animals apareixen en el conte.

 dofí elefant lloro

 mona carranc
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7. Quina és la faena del carranc a la platja? Barra el que no siga veritat.

És l’agranador.  És el vigilant. És el venedor de pales i rasclets.

8. Ordena les peces i escriu quines coses fan mal als animals marins.

9. Ordena segons com passa en el llibre.

Tots entenen el perill d’una mar bruta.

Un carranc agarra tot el que troba per l’arena.

Entre tots, deixen la platja ben neta.

El carranc explica per què és perillós que la mar s’emporte el que 
hi ha a l’arena.

Mar endins, troben un dofí que s’ofega.

Antonieta i els amics passen el dia a la platja.

Antonieta trau una bossa de plàstic de la gola del dofí.

10. Explica què passa en esta escena.

 
 
 
 

SES
BOS

DES
LLANBO

LLES
TE
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LLEGIM EN VEU ALTA

Abans de començar a llegir en veu alta...

•  Subratlla les paraules difícils i pronuncia-les.
• Fixa’t bé en la puntuació.
• Assegura’t que entens tot el text.

1. Llig en veu baixeta i encercla les paraules difícils.

El dofí els explica que les bosses, 
les botelles i les llandes els fan 
molt de mal perquè se les poden 
engolir o se’ls poden enredrar en 
les potes i les aletes. Quin hor-
ror! Els animals ajuden el carranc 
a arreplegar el fem que troben a 
la mar i a l’arena i deixen la platja 
ben neta.

2. Practica la lectura en veu alta de les paraules que hages encerclat.

3. Ara, llig el text sencer en veu alta.

4. Torna a llegir el text, però… 

• fent una veu greu, com si t’hagueres enfadat molt.

• en veu molt baixeta, com si hi haguera algú dormint.

• en veu molt aguda, com si fores una formigueta que té pressa.



©
 E

di
ci

on
s 

Br
om

er
a

6

PARLEM DEL LLIBRE

1. Llegiu el llibre i comenteu-lo a l’aula.

• Seieu en rogle per a començar l’activitat. 

•  Per torns, llegiu els fragments que vos hagen cridat l’atenció, i digueu 
per què. 

• Després de cada lectura, doneu les vostres opinions.

2. Contesteu estes preguntes entre tota la classe.

• Què soleu fer a l’estiu quan fa molta calor? Com vos protegiu del sol?

• Sabeu nadar sense protecció? Per què és tan important saber nadar? 

• Quan no ens podem banyar a la platja?

•  Què vos semblaria arribar a la platja o a la muntanya i que estiguera 
plena de fem? Què faríeu? 

•  Penseu que va ser correcte el que va fer la marieta per a ajudar el dofí? 
Què hauria passat si ningú haguera tret la bossa de la gola del dofí? 

3. Si poguéreu entrevistar l’autora o l’il·lustrador del llibre, quines pregun-
tes li faríeu? Feu-ne una llista i poseu-les en comú. 

•  En acabant, mireu l’entrevista a l’autora i a l’il·lustrador i el booktube 
sobre el llibre que acabeu de llegir en l’espai Emociona’t i comenteu-ho.

Recorda:

• Escolta els altres participants.

• Totes les opinions són vàlides.

• Respecta el torn de paraula.

•  Aporta arguments raonats a la dis-
cussió i parla amb respecte.
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CREEM TEXTOS

1. Imagina que arribes a la platja i trobes una tortuga amb un plàstic engan-
xat entre les potes. Explica què faries per a ajudar-la.

Primer,

D$espré#,

P$er 'acabar,

2. Dissenya un cartell 
ben bonic per a 
esta platja amb 
un missatge que recorde 
que cal mantindre 
l’entorn net.



Un dia a la platja
És ple estiu al jardí i fa tanta calor que els animals 
decideixen anar d’excursió a la platja. Però deixen es-
campades totes les seues coses per l’arena, i el carranc 
agranador se les emporta. Per què ho deu haver fet?

Quadern didàctic
referit al llibre
Un dia a la platja
(ISBN: 978-84-9026-486-7)
© Mar Aranda
©  Edicions Bromera, SLU 

www.bromera.com
DL: V-147-2018

Gemma Armengol 
És diplomada en Treball Social, també ha fet de redactora i combina esta fa-
ena amb la de l’escriptura. A més, és autora de tots els llibres que formen la 
col·lecció «Els Animals del Jardí».

Òscar Julve 
És llicenciat en Belles Arts i especialitzat en pintura. Col·labora habitualment 
amb diverses editorials i revistes i també fa de mestre. És també l’il·lustrador 
de la col·lecció «Els Animals del Jardí» i d’altres títols infantils i juvenils.


