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Anna Frank. El diari d’una noia (Català fàcil) 

 Què en sabíem, de la Segona Guerra Mundial, abans de llegir-nos el llibre? Teníem 

alguna informació sobre la repressió dels jueus per part dels alemanys? 

 

 Podríem explicar una mica l’argument del llibre? Com el podríem definir? 

 

 Per què es diu Diari d’una noia? Què és un diari? 

 

 Relacionem les paraules amb el seu significat: 

 

1. amagatall                                                   

2. golfes 

3. citació 

4. pinta 

5. seriós 

6. desparar 

7. xerraire 

8. l’endemà 

9. pèsols 

10. presoner 

11. mongeta 

12. cops 

13. esglaons 

14. avorrit 

15. prestatgeria 

16. xerrar 

 

 

a) trist i poc tranquil 

b) treure les coses de sobre la taula després de menjar 

c) que no és divertit, que no interessa 

d) el dia després 

e) moble per a llibres 

f) fruit en llegum i llavor 

g) lloc on es poden amagar molt bé persones i coses 

h) sorolls sobtats contra algun lloc amb la mà o amb algun estri, eina... 

i) llegum de color verd petit i rodó 

j) escrit que la policia envia a algú quan vol que es presenti un dia i una hora a un lloc 

k) parlar molt 

l) persona que parla molt 

m) habitació a la part alta d’una casa on es guarden coses velles 

n) estri que serveix per pentinar-se 

o) conjunt de suports que formen una escala 

p) persona tancada en un lloc, sense llibertat 

 

 Quins d’aquests aspectes ens han fet més interessant la lectura? 

conèixer la vida de la protagonista i el que va haver de viure 

l’argument a partir del context històric 

la història que s’hi explica i com s’explica per part de la protagonista 

la descripció de personatges i espais 



la història d’amor que viu la protagonista 

és una obra que em fa pensar i reflexionar 

 Què vol dir l’Anna amb la frase: “Quan la vida és fàcil, el menjar no és important”? 

 

 Valoracions finals 

Ens ha agradat el llibre? Per què? 

Ens ha aportat coneixements? 

Ens ha fet reflexionar? 

Ens ha resultat difícil, la lectura del llibre?  

Com hi hem trobat el nivell de llengua? 

Què ens ha semblat, el final? 

 

 

 

 

 

 

 

 


