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patrocina:

Sebastià  Juan Arbó, l’escriptor del Delta.

Localització 

Situa al plànol les diferents zones per on transcorre el recorregut.   
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On va viure?

A quina població va néixer?
______________________________________

Quan?
______________________________________

Com era la casa on vivia? Dibuixa-la.

Encercla les característiques que creus que des-
criuen la seva casa.
 
Masia molt gran    Casa petita 

    Barraca

Enmig del bosc    Prop del mar 

   Barri  de pescadors

Després de llegir el text, creus que la població ara 
és igual que abans, indica algunes coses que has lle-
git i que ara han canviat.
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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On passava algunes temporades a l‛estiu?
______________________________________

Com és aquesta casa?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

A què creus que jugava?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Als set anys canvia de població, on marxa a viure?
______________________________________

Per què?
______________________________________
______________________________________

Escriu el carrer i el número d‛on va viure.
______________________________________
______________________________________

A quina edat marxa a Barcelona?
______________________________________
______________________________________

Escriu fets importants que li van succeir a Barcelona.
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

A quina edat va morir?
______________________________________
______________________________________

On va viure?
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La seva obra

Per què creus que es va interessar per l‛escriptura 
de novel.les?
______________________________________
______________________________________
______________________________________

En quina llengua escrivia les seves obres?
______________________________________
______________________________________

Creus que li va infl uir el lloc on va viure en escriure 
algunes novel.les?
______________________________________
______________________________________
______________________________________

El guia-monitor durant el recorregut anirà llegint 
alguns fragments de la seva novel.la. De les caracte-
rístiques que tens a baix, escriu les que consideres 
que refl ecteixen la seva manera d‛escriure.

Obres molt alegres  de poesia narració

escriu sobre astronomia  molt tristes 

A la següent sopa de lletres, busca el nom d‛algunes 
de les obres que va escriure Sebastià Juan Arbó.


