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adquirits al llarg del curs escolar amb 
els quaderns de vacances de l’Anna Kadabra.

Amb activitats didàctiques adequades a cada edat, 
i alternant les diferents assignatures, podràs
repassar de manera lúdica i aprendre jugant.

Al f inal del llibre hi trobaràs un diploma i un solucionari,
 perquè puguis corregir els exercicis a mesura que els
 vas completant i identif icar així les àrees de millora.

Aprèn de manera divertida i ef icaç amb l’Anna Kadabra 
i els seus amics del Club de la Lluna Plena.
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1a 
REUNIó

Escriu un text breu per presentar-te que inclogui, 
com a mínim, els punts següents. Ves-los marcant 
per no oblidar-te’n cap.

Nom

Edat

Lloc on vius

Animal preferit

Menjar preferit

Color que més t’agrada

Poder màgic que 

t’encantaria tenir

Activitat 1:
Llengua

Avui és _____________________________________

Hola! Et dono 
la benvinguda a 

la primera reunió del 
curset d’estiu del Club de 
la Lluna Plena. M’alegro 

de conèixer-te, finalment! 
Avui començarem amb 
uns exercicis facilets, 

però recorda que l’Anna, 
el Marcus, l’Angela i la 
Sarah et donaran un 

cop de mà sempre 
que et calgui.

`

Com que avui és el 
primer dia, et volem 

conèixer una mica més. 

8
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Als afores de Moonville hi podem trobar paisatges de muntanya, de costa i de plana. 
Marca al mapa un paisatge de cada tipus. Després, classifica aquestes paraules.

Activitat 2:
Coneixement del medi

Moonville

MUNTANYA COSTA PLANA

badia cim cultius ciutats penya-segat platja serra
prats cascades llac illa vall curs mitjà del riu

Digues un lloc del mapa de Moonville que sigui artificial (obra de l’home): ___________________________

Digues un lloc del mapa de Moonville que sigui natural (obra de la natura): __________________________

Carretera 
a la ciutat

Gorja
Fantasma

Coco i 
Xocolata

Quarter dels
Caçabruixes

Far de les
Tempestes

Escola de 
Moonville

Coves
Bessones

Pou de 
les Fades

Granja de
Mac Moon

Casa de l´Anna 
Kadabra

Pantà
Monstruós

Avi Castanyer

Vella 
mansió 

embruixada
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Llegeix les descripcions dels teus nous (i màgics!) companys 
de classe i digues a qui correspon cadascuna.

Escriu els colors que apareixen a les descripcions.

A continuació, descriu-te de la mateixa manera: parla del color dels teus cabells i 
dels teus ulls, de la roba que portes i de la teva mascota (o la que t’agradaria tenir).

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Anna
Sarah Marcus

Activitat 3:
Anglès

He has brown hair and green eyes. He is wearing 
black trousers, a yellow T-shirt and a green jacket.
His pet is a crow.

She has short black hair and black eyes. 
She is wearing red glasses and a red jumper.
Her pet is a toad.

She has long red hair and brown eyes. She is 
wearing a yellow blouse and a black skirt.
Her pet is a bat.

She has long blue hair and golden eyes. 
She is wearing a pink jacket, a black skirt with 
yellow stars and striped leotards. Her pet is a cat.

1. ___________

3. ___________

2. ___________

4. ___________

Ang e la`

10
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Activitat 4:
Matemàtiques

8629 + 602 144 + 99 520 × 6
7297 − 198 369 − 174 281 × 3

Abans d’aprendre a preparar complicades pocions màgiques, cal saber fer una 
cosa molt important per no embolicar la troca: calcular els ingredients! Fes 
aquestes operacions per saber quants ingredients s’han de posar en cada calder.

11
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Activitat de 
protecció màgica

L’Oliver Dark sempre està alerta per descobrir la gent amb poders màgics 
com nosaltres. Per tant, quan ens reunim és imprescindible que facis un conjur 
de protecció perquè no ens trobi.

A continuació, t’ensenyem a crear la teva pròpia vareta màgica. Et recomanem 
que la facis amb un llapis i després l’utilitzis per fer tots els encanteris 
anti-Oliver del final de cada reunió. Així seran més efectius!

Material:

-Un bastó o un llapis
- Pintura del teu color preferit
-Un netejapipes
- Objectes decoratius, com 
ara adhesius, gomes de colors, 
gemmes brillants adhesives, 
plastilina, llana o cinta adhesiva

-Un amulet personal
-Cola i tisores

1.
Pi

nt
a l’eeexxx

tttrreemmm dddel bastó o llapis deeelll ttteeeuuu cccooolllooor prefefef rit.

2.
Pr

ote

geiii
xxx llaa zzzooonnna per on l’agafafaf ràsss aaammmbbb uunnn netejeje apipes.

3.

DDDeeeccoorraaa’lll aaal teu gust i afefef geix-hhhiii lll’’’aammuuulet.

Soc el 
millor caçador 
de bruixes! Els 

trobaré ben 
aviat...

12
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Activitat 1:
Llengua

jugar màgic poció bruixa

bona vareta meravellós unicorn

fosc estudiar difícil amic

Encercla els adjectius que trobis en aquesta taula.

Escriu dos adjectius per a cada substantiu.

Encercla els vuit adjectius d’aquest text.

Segur que m’imaginaves amb capa negra, berrugues al nas i botes punxegudes, 
però no. També tinc una vareta personalitzada, un quadern d’encanteris i una 
mascota màgica. Porto al pit una petita lluna que brilla en la foscor. És la insígnia 
del Club de la Lluna Plena, la societat secreta a la qual pertanyo. Si ets valent, potser 
algun dia t’hi podràs unir.

(Adaptació d’un fragment d’Anna Kadabra 1: El Club de la Lluna Plena, pàgines 10-11)

1) professora  ___________________ ___________________

2) llibre  ___________________ ___________________

2a 
REUNIó Després de la 

primera reunió, 
ja m’he adonat que tens 
molt de potencial i que, 

sens dubte, acabaràs aquest 
curset satisfactòriament. 
Ja veig que has portat la 
vareta màgica. Perfecte! 

Ja pots començar 
amb els exercicis 

d’avui.

Avui és _____________________________________

Els adjectius 
acompanyen un 

substantiu per explicar 
com és. Per exemple, a la 

frase “L’Àngela vol un gelat 
enorme”, enorme és un 

adjectiu que explica 
com és el substantiu 

gelat.

13
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Activitat 2:
Coneixement del medi

A cada grup de paraules n’hi ha una que no està relacionada 
amb el sentit que indica la imatge. Ratlla-la amb la vareta!

Gràcies a quin sentit gaudim de les coses següents?

1) Un perfum: ___________________

2) El cant dels ocells: ___________________

3) Un paisatge bonic: ___________________

4) Una abraçada reconfortant: ___________________

5) Un pastís de xocolata: ___________________

tacte olfacte

gust vistaoıda

epidermis
pituïtària

terminació nerviosa
fred
suau
dits
pell

aspre
papil·la gustativa

amarg
àcid
salat
dolç

llengua

llum
calor

pupil·la
nervi òptic

iris
còrnia
retina

timpà
cargol

so
nervi auditiu

dermis
orella

música

pituïtària
perfum

nas
olor
salat

respirar
fossa nasal

a

c d e

b

..

14
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Activitat 3:
Anglès

Saps com es diuen les parts del cap en anglès? Escriu-les!

A continuació, escriu les parts del cos de l’Àngela Sèsam.

5

7

8
9

6

1

2

3

4

1

2

3

4

5

7

8

6

H __ __ __ 
E __ __

N __ __ __

T __ __ __ __ 

M __ __ __ __

F __ __ __

E __ __ 

N __ __ __ 

H __ __ __

S __ __ __ __ __ __ __

H __ __ __

F __ __ __

K __ __ __
L __ __

S __ __ __ __ __ __

E __ __ __ __

A __ __

N’he conjurat 
la primera lletra 
perquè et sigui 

més senzill.

15
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Activitat 4:
Matemàtiques

Avui, a classe, l’Anna Kadabra i els seus companys han fet exercicis sobre 
les unitats de mil (UM), les centenes (C), les desenes (D) i les unitats (U). 
Ajuda’ls a completar aquesta taula.

Fes el que diu cada personatge i descobreix a quin número es refereix.

UM C D U SUMA RESULTAT

3 2 5 4 3.000 + 200 + 50 + 4 = 3.254

1 8 7 2

5.000 + 100 + 40 + 5 =

8.722

7 0 1 7 7.000 + 10 + 7 =

5 5 0 3

0 9 0 2

3.000 + 8 =

546

Resta 2 desenes
al número 2.560: 

_________________

Suma 5 unitats 
al número 754: 

_________________

Resta 1 unitat de 
mil i 3 desenes al 

número 8.076:

_________________

Suma 3 centenes 
i 7 unitats al 

número 1.122: 

_________________

Marcus Ang e la Sarah Anna

1 2 3 4

`

16
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Activitat de
protecció màgica

Durant les reunions del Club de la Lluna Plena, de vegades Madame Prune 
embruixa les estrelles perquè protegeixin els voltants de la vella mansió. 
Completa aquest sudoku. Recorda que en cada fila, columna i requadre 
de sis caselles només hi pot haver una estrella de cada.

Avui les 
estrelles brillen 
tant que no puc 

passar desapercebut. 
Tornaré un 

altre dia! 17
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