


ON PASSA L’ACCIÓ

ALEMANYA COSTA BRAVA         



HANS

Ella es la 

protagonista de 

l’història, una tortuga 

mediterrànea que es 

enviada a Alemanya, 

en forma de regal.

TORTUGA

Es un nen de 5 anys
nascut a Alemanya, es 
molt sensible i 
generós.



RESUM
Els cosins del Hans, han tornat de 
viatge de la Costa Brava i li han portat
una tortuga mediterrànea. Hans està
entusiasmat amb el regal i gaudeix
juagant amb ella però un dia la perd de 
vista i la trova «colgada» sota terra
per poder aguantar el fred d’Alemanya.

El pare del Hans li regala un llibre que 
es diu «El País de les Tortugues»… 

Una vegada arriba la primavera el Hans 
li promet a la tortuga retornar-la al 
seu habitat.  Torna ha arribar l’hivern
i no han pogut anar a retornar-la, però
el pare del Hans s’informa
definitivament dins d’una pàgina web de 
una reserva especialitazada en aquests
rèptils.. Així que marxen de viatge a 
Espanya a retornar a la tortuga a casa 
seva. El Hans està molt trist però a la 
vegada content… 



INGREDIENTS DE L’HISTÒRIA
PROTECCIÓ DE LA FAUNA

Els cosins del Hans recullen una tortuga com regal
per el seu cosí. El que no sabíen es que hi han 
animals que no són de companyia sinó que han de 
viure en llibertat.

INTERES PER LA LECTURA
Al Hans li regalan un llibre, que tracta sobre una 
tortuga molt semblant a la seva.
Ell acostuma a llegir molt subint, en especial les 
lectures que li agraden molt. Li ajuda a pensar que pot
ser la tortuga està patint i necessita tornar a la seva llar.

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA
El Hans li explica als seus pares, la idea de tornar a la 
tortuga i aquests li recolzen en tot moment, cercant
informació al respecte.



EMOCIONANTTTTT!!!!!!!!!!

M’agradat molt per la història entre el Hans i la tortuga, explica la 
realitat entre molts animals que els hi prohibeixen de la seva llibertat.

PER QUÈ M’AGRADAT??




