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“JÚLIA I LA FRUITA” 

És dilluns a primera hora del matí i Mar, la mare de Júlia, entra a la seua habitació: 

– Bon dia xiqueta, com has dormit? Són les 8 del matí, cal preparar-se per a anar a escola. 

Però Júlia està molt cansada, no li agrada gens matinar. Ella sempre compta els dies que falten 

per al cap de setmana i així poder quedar-se en el llit sense haver de matinar. 

Sa mare li pregunta: – No vols veure els teus amics i professors hui? 

Júlia, amb els ulls tancats encara, es recorda dels seus amics: Óscar, Nerea, Erica, Oliver, 

Virginia i Marina, i d'un salt ix del llit amb un gran somriure. 

Júlia en l’escola està molt contenta, ja que a més de jugar amb els seus amics i pintar, que li 

encanta, està aprenent coses noves de matemàtiques i hàbits de vida saludables. 

A la vesprada, els papàs de Júlia, Mar i Miguel, baixen Júlia al parc perquè jugue amb els amics 

i es relacione. Saben que molts amics d’escola ja tenen mòbils, tauletes i videoconsoles, i ells li 

han explicat a Júlia que no és recomanable jugar molt a videojocs, que és millor fer esport i 

que encara és molt jove per a tindre mòbil. 

Júlia sempre berena al parc després de jugar. Al parc, està la botiga de llepolies de Paco. Els 

xiquets i xiquetes en compren tots els dies, però Júlia, només en compra un dia a la setmana 

perquè els seus pares per a berenar li baixen fruita o un entrepà. 

Eixa mateixa vesprada Júlia estava jugant a prop de la botiga de llepolies de Paco i va sentir 

plorar Clementina, una dolça i saborosa mandarina. 

– Què et passa?, per què estàs plorant? – va preguntar Júlia. 

Clementina va respondre: –  Mai ens trien els xiquets per a berenar, preferixen les creïlles 

fregides, les llepolies, els dònuts i galetes de xocolate. Nosaltres, les fruites, ens posem molt 

tristes perquè som molt bones, sanes, dolces i tenim moltes vitamines, aigua (molt important, 

ja que n’hem de beure 8 gots al dia) minerals, fibra i energia per a poder jugar i aprendre a 

escola. Hem de prendre 3 peces de fruita al dia i la majoria dels xiquets i xiquetes en pren 

només 1, ens canvien per coses amb molt sucre i això és dolent per a les dents, els hi poden 

eixir càries, que són forats en les dents,  sense oblidar-nos del mal que hi poden fer, per això, 

hem de limitar les voltes que mengem dolços i raspallar-nos les dents cada vegada que 

mengem sobretot coses dolces. 

Júlia es va quedar pensant i li va dir a Clementina: 

– No et preocupes ni plores més, tinc un pla. 

Al matí següent dimarts, quan va entrar Mar a despertar Júlia, es va sorprendre de tan ràpid 

com va eixir del llit i li va preguntar: 

– Què passa carinyet?, has dormit bé? 

– Si mamà, bon dia, hui vull fruita per a esmorzar. – Va respondre Júlia. 

Mar, molt sorpresa, li va dir: – Hui és dimarts i no dijous, hui no és el dia de la fruita. 

– Mamà ja ho sé, no importa, tinc un pla perquè els meus amics mengen fruita perquè és molt 

saludable i no en mengen molta. – Li va contestar Júlia. 
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Quan va arribar l'hora del pati, la seua professora Marisa, els va recordar:  – Llaveu-vos les 

mans amb aigua i sabó que hem estat pintant. 

Un alumne li va preguntar: –Per què? Jo no tinc les mans brutes. 

Marisa va explicar: – Recordeu que hem de llavar-nos les mans abans de menjar, després 

d'anar al bany i després de jugar. Els microbis són bitxets molt xicotets, que a simple vista no 

els veiem i estan a tot arreu, i si no ens llavem les mans, podem posar-nos malalts nosaltres i 

els altres. 

Júlia va córrer a llavar-se les mans i en tornar a classe va agafar el seu esmorzar, era un plàtan i 

una mandarina, va eixir a la pissarra i alçant els braços perquè tots els seus amics i Marisa la 

veren va cridar: 

– Un moment, uuuun momenteeeeeeeeeet per favor.  

Tots els seus amics es van quedar paralitzats. Marisa li va preguntar: 

– Vols dir alguna cosa? Per favor, escoltem Júlia abans d'eixir al pati. 

Júlia els va explicar que, encara que no fora el dia de la fruita, havien de prendre 3 peces de 

fruita al dia i tots els avantatges que li havia explicat Clementina. Si seguim estos consells, 

podrem fer totes les coses que ens agraden i ens constiparem menys. Per favor, digueu-los, als 

papàs i a les mamàs, que per a esmorzar el millor és fruita o un entrepà, hem d'evitar les coses 

dolces a escola perquè no ens isquen càries, perquè després d'esmorzar no ens llavem les 

dents i hem de menjar-nos tot el que ens posen, no hem de tirar menjar al fem. 

Marisa els va explicar que no han de tirar menjar a la brossa perquè hi ha molts xiquets que no 

tenen res per a menjar i una manera d'ajudar-los és evitant tirar el menjar. 

A partir d'eixe dia, els xiquets i les xiquetes van començar a demanar-los als seus pares i mares 

més fruita i entrepans i menys llepolies i brioixeria industrial. 

A la vesprada, Júlia va baixar al parc a jugar amb els seus amics i amigues i en passar per 

davant de la botiga de llepolies de Paco, Clementina li va donar les gràcies, havia aconseguit 

que li feren cas, però la va avisar que no s’ha d’abaixar la guàrdia, has de vigilar què mengen 

els teus amics i amigues i, sobretot, que no tiren el menjar. 

Júlia eixa vesprada se’n va anar molt contenta a jugar perquè havia ajudat els seus amics i 

amigues d’escola i… 

                                 Conte contat, este conte s'ha acabat, espere que vos haja agradat. 
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  PINTEU L'ESMORZAR SALUDABLE 

 


