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Hola a totes i tots!

Som l’Iván i la Sarai, il•lustrador i autora del conte
Una dolça abraçada. En aquest document us presentem

un recull de reptes a partir del conte!
Desitgem que us agradin molt i ho passeu molt bé resolent-los!

N’hi ha per tots els gustos!

Podeu elegir aquells reptes que més us agradin i si ho voleu compartir 
per les xarxes socials amb el hashtag #unadolçaabraçada

estarem encantats de veure els vostres resultats!
Sou grans artistes i segur que ens sorpreneu!

Moltes gràcies per la vostra participació!!!

Una dolça abraçada!!!

@sarai90s
@ivanalfaroilustrador
@babidibulibros

sarai.bertomeu.ortiz@gmail.com      mail@ivanalfaro.com



En aquestes imatges hi ha algunes diferències! Segur que les trobeu!

REPTE 1



REPTE 2: Us ve de gust acabar de crear la cara de la 
protagonista? A imaginar, dibuixar i posar color!:

I tu? Com et sents? Pinta la cara que ho representi o dibuixa-la al teu gust!

enfadat/enfadada trist/trista

atent/atenta relaxat/relaxada



REPTE 3: Us atreviu a resoldre aquest trencaclosques! Molta sort!

REPTE 4: I ara, pots trobar les lletres ocultes?

A_G_   S_P   PER   Q_È   N_   V_
_A   I_SA_EL   A   L’_S_O_A?



REPTE 5: Aquestes il.lustracions del conte s’han barrejat, podríeu ordenar-les?

REPTE 6
Pots descobrir els tres arbres que són iguals? Encercla’ls!



REPTE 7: En aquesta sopa de lletres algunes paraules del conte 
s’han perdut, a veure si les trobeu! Ànims!

ABRAÇADA

IAIA

MAMA

PAPA

DOLÇA

IAIO

MESTRA

REPTE 8

Aquest repte és a l’aire lliure!!! Alguna vegada 
has abraçat un arbre? A veure si en trobes algun 
per poder abraçar ben fort!



Aquests laberints no són fàcils però segur que trobeu una bona sortida!

REPTE 9



S’ha desaparegut el títol del conte, podreu tornar a form
ar el títol am

b lletres de revistes o diaris reciclats?
REPTE 10



Els sudokus són un repte interessant, animeu-vos!

REPTE 11



Camins i més camins, els sabreu seguir? Amb colors, pintura de dits, gomets...!

REPTE 12



REPTE 13: Uns quants elements han aparegut per sorpresa en aquesta 
il.lustració del conte... Sereu capaços de trobar-los?

REPTE 14: Si aconseguiexes desxifrar el següent jerogíflic, descobriràs
una bonica reflexió que fa la mestra del conte:

T   T   S    L   S    P   RS   N   S
   ST   MAD   S   S   N   AL T   U   C   R.

=O =E =I



REPTE 15: Hem perdut una paraula especial amb molt de significat, ens 
ajudes a trobar-la? Tan sols cal ordenar les lletres.

Quines seràn les lletres que amaguen un sentiment de la protagonista?

E_T_C     _R_ST_

REPTE 16:



Els sudokus són un repte interessant, animeu-vos!

REPTE 17


