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ACTIVITATS PER A ABANS DE LA LECTURA

FITXA DE LECTURA

TÍTOL DE L’OBRA:  
AUTORA:  
DIBUIXOS:  
EDITORIAL ANIMALLIBRES

COL·LECCIÓ:   NÚM.:  

1. Observa la coberta i respon.

• Com creus que es diu la noia de la coberta?

 
• Qui penses que pot ser el noi que està amb ella?

 
• Quants anys deuen tenir?

 
• Quina relació creus que tenen?

 
 



©
 A

ni
m

al
lib

re
s

3

2. Llegeix la contracoberta i respon: 

• Quina creus que pot ser la injustícia de la qual parla l’Abril?

 
•  Imagina que has d’escriure un llibre anomenat Abril és nom de primavera. Quina història 

explicaries?

 
 
 

LÍNIA DE LECTURA

1. Escriu de quin personatge de la història es tracta. 

Característiques Personatge

Té dotze anys i vol ser escriptora. Té els ulls 
del color de la mel i els cabells castanys.

Té 45 anys i treballa en un banc. Li agrada 
molt l’ordre i l’organització.

Té 40 anys i s’estima les flors i la natura, de 
fet, té una floristeria.

Té dotze anys i no li agrada gens l’escola. És 
el consentit dels pares. 

Té tretze anys, és molt intel·ligent i sap molts 
idiomes. Té els cabells rossos i els ulls blaus. 

2. Què és el que passa a casa que fa enfadar tant l’Abril?
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3. Per què els pares decideixen apuntar en Marc a un programa d’intercanvis?

 

4. Què opines del que sent l’Abril respecte d’en Marc? Creus que està justificat? Per què?

 

5. Què passa el dia que han d’anar a recollir en Zygmunt?

 

6. Respon a aquestes preguntes. 

• Quina actitud adopta l’Abril respecte d’en Zyg? Per què? 

 
 

• En quin moment l’Abril comença a veure en Zyg de manera diferent? Per què?

 
 

• Per què està trist en Marc?

 
• Per què diu en Marc que no suporta en Zyg?
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7. Observa la il·lustració i explica què passa. 

 
 

8. En quin moment s’adona l’Abril que en Zyg parla català? Explica la situació. 

 
 

9. Què et sembla la relació que té en Zygmunt amb la seva família? 

 
 

10. Qui ho diu? Relaciona. 

Abril •

Zygmunt •

Tieta Berta •

Marc •

•  Tothom troba sempre que jo soc estrany. Un any, vaig tornar a casa no-
més una setmana...

•  La Laura no sap ni que existeixo i ve a veure’l! És molt fort!

•  O sigui, que jo, com que soc bona estudiant i no tinc problemes, em 
quedo a casa!

•  No m’estranya. Si a la teva edat jo hagués conegut un noiet com en Zyg... 
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11. Escriu V si és vertader i F si és fals. 

En Zygmunt sap un munt d’idiomes perquè és superdotat.

La Laura està enamorada d’en Marc.

La família de l’Abril va a visitar els seus tiets a la casa que tenen a la platja.

L’Abril i en Zygmunt es perden al bosc perquè plou i corren a refugiar-se. 

En Marc escriu una carta superromàntica a la Laura.

12. Observa la il·lustració i explica què passa.

13. Relaciona cada lloc de la novel·la amb cada acció.

Despatxet •
Bany gran •

Pati de l’escola •
Cabana de pastor •

Menjador •
Casa dels tiets •

• La Laura és cruel amb l’Abril.
• Celebren l’aniversari d’en Zygmunt.
• El pare castiga en Marc per tractar malament en Zyg. 
•  L’Abril descobreix que en Zyg és superdotat i per què es 

comporta tan estranyament. 
•  En Zygmunt hi passa una hora sencera tots els matins. 
•  L’Abril i en Zyg es fan petons i s’abracen. 

14. Què signifiquen aquestes paraules que apareixen al llibre? Utilitza el diccionari. 

Hipèrbole:  
Compendi:   
Col·lapse:   
Immaculat:   
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15. Quins tipus de novel·la es planteja escriure l’Abril al llarg del llibre? Marca’ls. 
 Novel·la dramàtica
 Novel·la de terror

 Novel·la de cavalleries
 Novel·la de ciència-ficció

 Novel·la d’aventures
 Novel·la detectivesca

16. Finalment, quin tipus de novel·la escriu? Què la fa decidir-s’hi?

ACTIVITATS PER FER DESPRÉS DE LA LECTURA

1. Quin és el teu personatge preferit del llibre?

• Descriu-lo amb les teves paraules i indica per què t’agrada. 

2. Quina és la part del llibre que més t’ha agradat? Per què?

3. Quin tipus de novel·la faries si fossis escriptor o escriptora? 
Explica per què. 

4. Puntua el llibre segons quant t’hagi agradat. 

POC 1 2 3 4 5 MOLT



Abril és nom de primavera
L’Abril està ben decidida a escriure la seva primera no-
vel·la. I té molt clar que parlarà sobre la injustícia més 
injusta que us pugui venir al cap i que està vivint a 
casa seva. Però el que l’Abril ignora és que la novel·la 
acabarà transformant-se en una història d’amor i, pre-
cisament, ella en serà protagonista.

Quadern didàctic referit al llibre
Abril és nom de primavera
(ISBN: 978-84-15975-04-5)
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Núria Pradas
És filòloga i ha treballat de mestra durant molts anys. Ara dedica el temps a 
escriure tant per a infants com per a adults. Ha obtingut diversos guardons, 
entre d’altres, el Premi Carlemany per al Foment de la Lectura.

Òscar Julve 
Il·lustrador, dibuixant i aventurer. A mitjans dels 90 va publicar la sèrie de 
comic-books Gran Circo Cappuccino. El projecte fou un èxit en el seu entorn 
més immediat.
  Actualment, es dedica a la il·lustració i a dibuixar per a tot tipus de projec-
tes literaris i audiovisuals.


