
Grup de treball

CRP del Tarragonès    Curs 2013-14 

Solucionari



Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 
Activitat Nivell Tipologia textual 
La granota verda 1r de Primària  
 
Classificació dels ítems segons els tipus 
de comprensió que s’ha considerat: 

Comprensió 
Literal Reorganitzar 

Comprensió 
Inferencial 

Comprensió 
Crítica 

Ítems: 1 2 3 4-5 
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 

 
   Serenata  
   
1. De quin color és la granota  
   

 a.  Vermella.  
   

 b.  Verda. X 
   

 c.  Marró.  
   

 d.  Groga.  
   
2. On s’ha llançat?  
   

 a.  Dalt d’un arbre.  
   

 b.  A dins d’un riu.  
   

 c.  Dalt d’un pont.  
   

 d.  Al fons del llac. X 
   
3. Què ha tret dels fons del llac?  
   

 a.  Un acordió.  
   

 b.  Una flauta.  
   

 c.  Una guitarra. X 
   

 d.  Una gaita.  
   
4. A qui ha despertat?  
   

 a.  Les formigues.  
   

 b.  Els conills.  
   

 c.  Els ocells. X 
   

 d.  Els peixos.  
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 
Activitat Nivell Tipologia textual 
Menú del dia 1r de Primària  
 
Classificació dels ítems segons els tipus 
de comprensió que s’ha considerat: 

Comprensió 
Literal Reorganitzar 

Comprensió 
Inferencial 

Comprensió 
Crítica 

Ítems: - - - - 
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 

 
   Menú del dia  
   
1. Què pots menjar de primer plat?  
   

 a.  Croquetes.  
   

 b.  Síndria.  
   

 c.  Sopa. X 
   

 d.  Conill rostit.  
   
2. Segons el text, què podries menjar de postre?  
   

 a.  Iogurt de maduixa.  
   

 b.  Xocolata amb galetes.  
   

 c.  Flam amb nata.  
   

 d.  Meló amb mel. X 
   
3. Quin d’aquests plats pots triar del menú?  
   

 a.  Espaguetis.  
   

 b.  Macedònia.  
   

 c.  Croquetes. X 
   

 d.  Patates.  
   
4. Llegeix el menú i digues quina combinació de plats podries escollir.  
   

 a.  Macarrons, croquetes i poma.  
   

 b.  Sopa, truita i síndria.  
   

 c.  Sopa, croquetes i síndria. X 
   

 d.  Arròs a la cubana, pollastre i flam en nata.  
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 
Activitat Nivell Tipologia textual 
El Patufet 3r de Primària Text descriptiu 
 
Classificació dels ítems segons els tipus 
de comprensió que s’ha considerat: 

Comprensió 
Literal Reorganitzar 

Comprensió 
Inferencial 

Comprensió 
Crítica 

Ítems: - - - - 
 

 
  

Diuen que de nens tan menuts com jo n'hi ha pocs. Jo els respondria 
que de tan espavilats tampoc! I per demostrar que puc ser tan llest com 
el qui més, he de passar cada aventura! 

El pare i la mare pateixen amb això de la meva talla. Si fos per ells, mai 
no em deixarien sortir sol per por que no em trepitgin pel carrer. 

No ho saben que jo tinc un truc que no falla mai per evitar que em xafin: 
n'hi ha prou amb anar cantant ben fort aquella cançó del "patim, patam, 
patum..." mentre camino, perquè la meva mida es petita, però la meva 
veu és molt forta! Prou que em va servir quan un bou se'm va cruspir. 
Però a mi res no m'espanta, ni la foscor, ni la pudor... 

El Patufet, conte català 
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 
 
   El Patufet  
   
1. Què fa el Patufet per evitar que el xafin quan va pel carrer?  
   

 a.  Camina molt de pressa.  
   

 b.  S’amaga a dins d’un bou.  
   

 c.  Canta ben fort una cançó. X 
   

 d.  No va mai sol pel carrer.  
   
2. Què vol dir que els pares pateixen per la seva talla?  
   

 a.  Que estan preocupats perquè es pot tallar amb un ganivet.  
   

 b.  Que estan preocupats perquè és baixet i tenen por que el puguin xafar. X 
   

 c.  Que estan preocupats perquè és un nen que xerra molt.  
   

 d.  Que estan preocupats perquè no troben roba a mida.  
   
3. Què vol dir que el Patufet té un truc?  
   

 a.  Que sap fer màgia.  
   

 b.  Que truca a la seva mare quan hi ha un perill.  
   

 c.  Que és petit.  
   

 d.  Que ha trobat una manera perquè no el xafin. X 
   
4. Per què pensa el Patufet que les seves solucions són bones?  
   

 a.  Perquè se’l va menjar un bou i s’ho va passar molt bé.  
   

 b.  Perquè li va funcionar quan se’l va menjar un bou. X 
   

 c.  Perquè sap cantar molt bé.  
   

 d.  Perquè a la panxa del bou no neva ni plou.  
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 
Activitat Nivell Tipologia textual 
No hem de cridar 3r de Primària  Text argumentatiu 
 
Classificació dels ítems segons els tipus 
de comprensió que s’ha considerat: 

Comprensió 
Literal Reorganitzar 

Comprensió 
Inferencial 

Comprensió 
Crítica 

Ítems: - - - - 
 

 
  

No hem de cridar 

No és un bon costum cridar. En ocasions a tots ens ha passat que ho 
hem fet sense voler. Quan crides fas un gran esforç amb la teva veu, la 
qual cosa pot provocar que et  puguis fer mal a la gola. A més, cridar 
pot molestar a les altres persones que estan al teu voltant sobretot si 
ho fas molt sovint. 

Hem d’evitar, sempre que puguem, parlar en veu molt alta o a crits. 
De vegades pensem que cridant els altres ens prestaran més atenció, o 
que aconseguirem abans el que volem, però ens pot succeir tot el 
contrari. Els nostres crits poden provocar que l’altra persona es senti 
incòmoda i que s’enfadi amb nosaltres. A més, imagineu-vos què 
passaria si tots parléssim molt fort o cridéssim contínuament... seria 
un gran embolic i no podrien entendre’ns, ningú escoltaria a ningú. 
Imagina’t a tothom cridant a l’escola o a casa mentre fas els deures, 
estudies, o veus la televisió. 

Definitivament cridar no és mai una bona elecció. Crec que si tots 
reflexionéssim una mica arribaríem a l’acord que seria molt millor 
evitar fer-ho. 
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 
 
   No hem de cridar  
   
1. Les persones que criden molt poden patir...  
   

 a.  mal d’estómac.  
   

 b.  mal de cap.  
   

 c.  mal de gola. X 
   

 d.  mal de fetge.  
   
2. Aquest text que hem llegit ens aconsella:  
   

 a.  Cridar tot el que vulguem i sempre que puguem.  
   

 b.  No cridar perquè ens podem fer mal, incomodar i fer enfadar altres persones. X 
   

 c.  Cridar perquè així ens faran més cas i ens escoltaran millor.  
   

 d.  No cridar, ho direm cantant per demostrar que tenim raó.  
   
 
3. 

 
Segons el que recomana el text, si a casa parlessin tots molt fort mentre 
jo faig els deures...  

   

 a.  No passaria res, podria fer els deures perfectament.  
   

 b.  No em fa res, no em molesta.  
   

 c.  Els demanaria que parlessin més fluix. X 
   

 d.  És  normal que a casa cridin mentre jo faig els deures.  
   
4. Què penses de les persones que criden molt quan parlen?  
   

 a.  És un fet normal, tothom ho fa.  
   

 b.  És desagradable i fa més difícil poder-se entendre. X 
   

 c.  Sempre estan enfadades.  
   

 d.  Em resulta indiferent. No és quelcom que em molesti.  
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 
Activitat Nivell Tipologia textual 
CINC 4r de Primària  Cartell publicitari 
 
Classificació dels ítems segons els tipus 
de comprensió que s’ha considerat: 

Comprensió 
Literal Reorganitzar 

Comprensió 
Inferencial 

Comprensió 
Crítica 

Ítems: 1,2 3 4,5 6 
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 
 
   CINC  
   
1. Quin dia pots anar a veure la pel·lícula “Els Croods”?  
   

 a.  Tots els dissabtes.  
   

 b.  El primer dissabte de novembre. X 
   

 c.  A les 16.15 hores.  
   

 d.  Només en dissabte.  
   
2. Si entres al cinema a les 16.30 hores; quanta estona fas tard?  
   

 a.  Mitja hora.  
   

 b.  Tres quarts d’hora.  
   

 c.  Un quart d’hora. X 
   

 d.  Arribo puntual.  
   
 
3. 

 
Si avui és 29 d’octubre, quines pel·lícules pots anar a veure, encara?  

   

 a.  Els Croods – Els barrufets 2 – Epic. El món secret. X 
   

 b.  Avions – Els barrufets 2- Epic. El món secret.  
   

 c.  Gru 2 – Els Croods – Els barrufets 2.  
   

 d.  Gru 2 – Els barrufets 2 – Epic. El món secret.  
   
4. En el cartell publicitari apareixen les lletres CINC. Què volen dir?  
   

 a.  Són els cinc euros que val l’entrada.  
   

 b.  Són les inicials de Cinema Infantil en Català. X 
   

 c.  Vol dir que les pel·lícules són a les cinc.  
   

 d.  Són les inicials de Cinema Infantil.  
   
5. Mirant els cartells de les pel·lícules, si  t’agraden les de guerrers, quina 

aniràs a veure?  
   

 a.  Els barrufets 2.  
   

 b.  Els Croods.  
   

 c.  Avions.  
   

 d.  Epic. El món secret. X 
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 
Activitat Nivell Tipologia textual 
Els llibres 3r de Primària  Text poètic 
 
Classificació dels ítems segons els tipus 
de comprensió que s’ha considerat: 

Comprensió 
Literal Reorganitzar 

Comprensió 
Inferencial 

Comprensió 
Crítica 

Ítems: 1 - 2 3 
 

 
  

 
Cada llibre té un secret 
disfressat de blanc i negre; 
tot allò que et diu a tu 
un altre no ho pot entendre; 
sent el tacte dels teus dits 
i creu que l’acaricies 
i que el batec del teu pols 
Vol dir que, llegint l’estimes. 
 
Tot allò que et donarà 
no ocupa lloc, ni pesa, 
t’abrigarà contra el fred 
d’ignorància i de tristesa. 
 
Amb els llibres per amics 
no et faltarà companyia, 
cada pàgina pot ser 
un estel que et fa de guia. 

Joana Raspall. 
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 

 
   Els llibres  
   
1. Què té cada llibre segons el poema?  
   

 a.  Pàgines.  
   

 b.  Lletres.  
   

 c.  Paràgrafs.  
   

 d.  Un secret. X 
   
2. Quin nom posaries al poema?  
   

 a.  Els llibres de la meva infantesa.  
   

 b.  Llegeix un llibre.  
   

 c.  El secret dels llibres. X 
   

 d.  Estima un llibre.  
   
3. Per què és bo llegir?  
   

 a.  Per passar l’estona.  
   

 b.  Per saber coses i viure noves vivències. X 
   

 c.  Per fer anar els ulls.  
   

 d.  Per conèixer força llibres.  
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 
 
Activitat Nivell Tipologia textual 
El mapa del pirata 3r de Primària  Interpretació d’imatges 
 
Classificació dels ítems segons els tipus 
de comprensió que s’ha considerat: 

Comprensió 
Literal Reorganitzar 

Comprensió 
Inferencial 

Comprensió 
Crítica 

Ítems: 3 2 1 4 
 

 
 

 
  

L’Olga i en Joan celebren el seu aniversari. Els pares els han preparat una 
festa de pirates a la platja. Mentre juguen, enmig de la sorra, troben una 
ampolla amb un paper dins. Encuriosits, destapen l’ampolla i es miren amb 
cara de sorpresa. 
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 

 
   El mapa del pirata  
   
1. Per què es miren amb cara de sorpresa?  
   

 a.  Perquè hi ha una felicitació dels seus avis.  
   

 b.  Perquè han trobat el mapa d’un tresor. X 
   

 c.  Perquè tenen gana i volen berenar.  
   

 d.  Perquè hi ha el menú d’un restaurant.  
   
2. Al mapa hi ha indicat un camí a seguir. Si el segueixen ...  
   

 a.  arribaran a casa seva.  
   

 b.  tornaran al mateix lloc de sortida.  
   

 c.  arribaran fins al vaixell.  
   

 d.  trobaran un tresor. X 
   
3. Amb quin ordre trobaran els elements indicats al mapa?  
   

 a.  pont  cocodrils  serp  cova  
   

 b.  serp  cova  pont  cocodrils  
   

 c.  cocodrils  cova  pont  serp  
   

 d.  pont  cocodrils  cova  serp X 
   
4. Com penses que ha arribat aquesta ampolla a la sorra?  
   

 a.  L’ha portat l’aigua del mar.  
   

 b.  L’hi han deixat els pares per ajudar-los a trobar un tresor. X 
   

 c.  És un mapa d’uns pirates de veritat.  
   

 d.  Ha caigut de la bossa d’una senyora que ha anat a banyar-se a la platja.  
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 
Activitat Nivell Tipologia textual 
El Petit Príncep 3r de Primària Text narratiu 
 
Classificació dels ítems segons els tipus 
de comprensió que s’ha considerat: 

Comprensió 
Literal Reorganitzar 

Comprensió 
Inferencial 

Comprensió 
Crítica 

Ítems: 1 2 3 4 
 

 
 

  

El Petit Príncep 

Quan tenia sis anys, una vegada vaig veure un dibuix magnífic en un llibre 
sobre la selva verge que es deia Històries viscudes. Representava una boa 
empassant-se una fera. Aquí teniu la còpia del dibuix. 

El llibre deia: "Les boes s'empassen la presa tota sencera, sense mastegar. 
Després no es poden moure i dormen durant els sis mesos de la digestió." 

Hi vaig rumiar molt, aleshores, en les aventures de la selva i, per la meva 
banda, amb un llapis de color, vaig fer el meu primer dibuix. El meu dibuix 
número 1. Era així: 

 

 

Vaig ensenyar la meva obra mestra a les persones grans i els vaig pregun-
tar si el dibuix els feia por..  

Em van respondre :"¿ Per què hauria de fer por un barret ?" 

El meu dibuix no representava un barret. Representava una boa que dige-
ria un elefant. Aleshores vaig dibuixar l'interior de la boa, perquè les per-
sones grans ho poguessin entendre. Sempre necessiten explicacions. El 
meu dibuix número 2 era així: 

 
 

Fragment del llibre "El Petit Príncep", dAntoine Saint•Exupéry. 
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 

 
   El Petit Príncep  
   
1. Quins animals surten al text? (Assenyala la resposta correcta)  
   

 a.  Una boa i una serp.  
   

 b.  Un elefant i un barret.  
   

 c.  Una serp i un barret.  
   

 d.  Un elefant i una boa. X 
2. Quants dibuixos fa el personatge del conte?  
   

 a.  1.  
   

 b.  2. X 
   

 c.  3.  
   

 d.  4.  
   
3. Per què el Petit Príncep ensenya els dibuixos als adults?  
   

 a.  Perquè volia ensenyar-los.  
   

 b.  Perquè li agradava pintar.  
   

 c.  Perquè volia esbrinar si els feien por. X 
   

 d.  Perquè s'avorria.  
   
4. Per què el Petit Príncep fa el segon dibuix?  
   

 a.  Perquè un adult dibuixa millor.  
   

 b.  Perquè els adults l’entenguin millor. X 
   

 c.  Perquè el primer dibuix no li ha quedat bé.  
   

 d.  Perquè un nen sempre té més imaginació.  
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 
Activitat Nivell Tipologia textual 
Els quatre dracs 3r de Primària Text narratiu 
 
Classificació dels ítems segons els tipus 
de comprensió que s’ha considerat: 

Comprensió 
Literal Reorganitzar 

Comprensió 
Inferencial 

Comprensió 
Crítica 

Ítems: 1 2 3 4 
 
 

 
 

 
  

Els quatre dracs 

L'emperador va girar cua i va començar a caminar cap a la porta. Els quatre 
dracs, però, van insistir: 

- Però, majestat, no plou, no hi ha aigua i tota la gent es mor de gana! 
L'emperador, sense ni girar-se, els va contestar: 

- D'acord, d'acord. Demà enviaré la pluja. 

I tot dient això, va sortir d'una revolada. 

Van passar deu dies i no van caure ni quatre gotes d'aigua. Els dracs, 
veient que a l'emperador no li preocupava que la gent de la terra es morís 
de gana, van decidir actuar pel seu compte. 

Van començar a sobrevolar el mar i a xuclar aigua amb la boca, i després 
l'escopien pertot arreu. I així moltes vegades, xuclant i escopint l'aigua del 
mar, que queia en forma de pluja. 

La gent cridava amb alegria: 

- Plou! Plou a bots i barrals! 

Els nens i les nenes xipollejaven molt contents per dintre els bassals. 

Però l'emperador estava furiós perquè els dracs havien fet allò sense el seu 
permís. Els va castigar. Va posar quatre muntanyes sobre els dracs de 
manera que no poguessin volar mai més. 

Així doncs, els dracs van haver de quedar-se allà, amb les muntanyes al 
damunt per sempre més. 

De tota manera, els dracs no es penedien del que havien fet. Al contrari, 
estaven més decidits que mai a ajudar sempre la gent. Per això es van 
convertir en rius que sortien de les muntanyes, travessant la terra fins al 
mar. 

Adaptació d'un conte xinès 
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 

 
   Els quatre dracs  
   
1. Completa la frase:    L’emperador ...  
   

 a.  volia ajudar a la gent.  
   

 b.  feia cas del que deien els dracs.  
   

 c.  era un persona molt tranquil·la.  
   

 d.  es va enfadar amb els dracs. X 
   
2. Quina de les següents frases resumeix millor el conte?  
   

 a.  Els nens es banyaven als bassals.  
   

 b.  L'emperador no es preocupava de la gent. X 
   

 c.  Els rius de les muntanyes surten dels dracs.  
   

 d.  Els dracs sabien volar.  
   
3. Què creus que hauria passat si els dracs no haguessin desobeït l'emperador?  
   

 a.  L'emperador hauria acabat ajudant a la gent.  
   

 b.  La gent de la terra s'hauria mort de gana. X 
   

 c.  Actualment no hi hauria rius a les muntanyes.  
   

 d.  Actualment no existirien les muntanyes.  
   
4. La lectura diu que "els dracs no es penedien del que havien fet". 

Per què creus que els dracs estaven contents?  
   

 a.  Perquè es van convertir en rius que sortien de les muntanyes.  
   

 b.  Perquè havien ajudat a la gent de la terra. X 
   

 c.  Perquè els dracs havien desobeït l'emperador.  
   

 d.  Perquè l'emperador no havia ajudat a la gent.  
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 
Activitat Nivell Tipologia textual 
Un cargol Bufafantàstic 3r de Primària  Text dialogat 
 
Classificació dels ítems segons els tipus 
de comprensió que s’ha considerat: 

Comprensió 
Literal Reorganitzar 

Comprensió 
Inferencial 

Comprensió 
Crítica 

Ítems: 1 2,3 4 5 
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 

 
   Un cargol Bufafantàstic  
   
1. Què va passar quan la Vaca, la Cabra  i l’Oca van aplaudir?  
   

 a.  El núvols del cel es va tenyir de rosa.  
   

 b.  El núvols del cel van aplaudir.  
   

 c.  Els núvols del cel es van tenyir, de roig maduixa i verd eucaliptus. X 
   

 d.  El núvols dels cel es van tenyir de roig poma i verd eucaliptus.  
   
2. Quins animals van  proposar fer una cursa?  
   

 a.  La Vaca, la Cabra  i l’Oca  
   

 b.  La Cabra, l’Oca i el Cargol X 
   

 c.  La Vaca i el Cargol  
   

 d.  El Cargol i la Cabra  
   
3. Quin dels animals no va proposar fer una cursa?  
   

 a.  La Cabra.  
   

 b.  La Vaca. X 
   

 c.  L’Oca.  
   

 d.  El Cargol.  
   
4. Per què es insòlit que el Cargol vulgui fer una cursa?  
   

 a.  Perquè guanyarà.  
   

 b.  Perquè mai no proposa res.  
   

 c.  Perquè per fer una cursa cal córrer molt. X 
   

 d.  Perquè la Cabra és més lenta que el Cargol.  
   
5. L’Oca diu que “el món és ple de coses boges i estrambòtiques”. 

Què vol dir amb aquesta expressió?  
   

 a.  Que no tot és el que sembla. X 
   

 b.  Que el Cargol no guanyarà aquesta cursa.  
   

 c.  Que la Vaca no pot córrer més que la Cabra.  
   

 d.  Que la Cabra no pot córrer més que la Vaca.  
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 
Activitat Nivell Tipologia textual 
Un experiment de ciències 3r de Primària  Text instructiu 
 
Classificació dels ítems segons els tipus 
de comprensió que s’ha considerat: 

Comprensió 
Literal Reorganitzar 

Comprensió 
Inferencial 

Comprensió 
Crítica 

Ítems: 1,2 3 4,5 6 
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 

 
   Un experiment de ciències  
   
1. Per què et proposa tapar el recipient durant l’experiment?  
   

 a.  Perquè si no ho faig l’ou es podrirà.  
   

 b.  Per evitar que s’evapori l’ou.  
   

 c.  Per evitar que el vinagre inundi l’habitació.  
   

 d.  Per evitar la mala olor. X 
   
2. Què adquireix una consistència gomosa durant l’experiment?  
   

 a.  La closca de l’ou. X 
   

 b.  El rovell de l’ou.  
   

 c.  La membrana que embolcalla l’ou.  
   

 d.  El vinagre que embolcalla l’ou.  
   
3. Quin títol creus que li escauria a aquest experiment?  
   

 a.  Un ou de gallina ecològica.  
   

 b.  Un ou com una pilota. X 
   

 c.  Una pilota de goma.  
   

 d.  Un ou dur en vinagre.  
   
4. Què creus que podria passar si enlloc d’utilitzar  vinagre per fer 

l’experiment utilitzéssim  oli? 
 

   

 a.  Passaria el mateix perquè tant l’oli com el vinagre serveixen per amanir.  
   

 b.  No ho sé. Però crec que l’oli no serveix per fer aquest experiment. X 
   

 c.  L’ou es tornaria més dur enlloc de tornar-se més tou.  
   

 d.  En aquest cas hauríem d’utilitzar un ou de guatlla i no de gallina.  
   
5. Què creus que podria passar si enlloc d’utilitzar  un ou de gallina per fer 

l’experiment utilitzéssim  un ou d’estruç? 
 

   

 a.  Passaria exactament el mateix perquè un ou és un ou. X 
   

 b.  No, no es pot fer amb ou d’estruç perquè diu que ho facis amb un ou de gallina.  
   

 c.  L’ou d’estruç es tornaria més dur perquè és més gran.  
   

 d.  La closca no es desfaria perquè l’ou l’estruç té la closca molt dura.  
   
6. Creus que pot ser interessant realitzar aquest experiment a l’aula?  
   

 a.  No perquè fa mala olor.  
   

 b.  Sí, perquè podem aprendre coses de les gallines.  
   

 c.  No, perquè no m’agrada el vinagre.  
   

 d.  Sí, perquè és una manera d’observar una reacció química. X 
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 
Activitat Nivell Tipologia textual 
Un robatori 3r de Primària  Text expositiu 
 
Classificació dels ítems segons els tipus 
de comprensió que s’ha considerat: 

Comprensió 
Literal Reorganitzar 

Comprensió 
Inferencial 

Comprensió 
Crítica 

Ítems: 1 2 3 4 
 

 
 

  

Els Mossos d’Esquadra han detingut dues persones acusades del robatori 
d’una tona de coure d’una empresa de Sant Julià de Ramis (Gironès) que 
treballa en les obres de l’AVE que es porten a terme en aquesta zona. Els 
arrestos dels dos individus, van tenir lloc diumenge, després que uns 
veïns alertessin la policia que havien aparcat una furgoneta en una finca 
d’aquesta localitat. 

Els agents que s’hi van desplaçar van comprovar que el cotxe, en què no hi 
havia ningú, tenia les claus posades i que a l’interior hi havia una tona de 
material de coure, valorada en 46.000 euros aproximadament. 

Els Mossos hi van dur a terme tasques de vigilància i unes quantes hores 
més tard dos homes es van acostar al vehicle. En no poder determinar la 
procedència del metall, van ser detinguts. Les investigacions van permetre 
descobrir que el material havia estat sostret d’unes obres del tren d’alta 
velocitat. 

El Periódico de Catalunya, 24/04/2008 
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 

 
   Un robatori  
   
1. Segons el text, respon qui i quan ha estat detingut?  
   

 a.  Dos individus. Dissabte.  
   

 b.  Dos individus. Diumenge. X 
   

 c.  Dos lladres. Dilluns.  
   

 d.  Dos individus. Dimecres.  
   
2. Quin creus que seria el títol del text?  
   

 a.  Els mossos d’Esquadra han detingut dos homes.  
   

 b.  Han arrestat dos individus.  
   

 c.  Els Mossos d’Esquadra han detingut dos individus per robar una tona de coure de 
l'AVE. X 

   

 d.  Dos homes van ser detinguts per haver robat.  
   
3. Quin creus que seria el final més adient segons el text?  
   

 a.  Els homes van anar a la presó.  
   

 b.  Els dos homes van ser alliberats al no ser responsables del robatori.  
   

 c.  Els dos homes detinguts van robar una tona de coure de l’AVE.  
   

 d.  Les investigacions van descobrir que els dos homes detinguts havien robat una tona 
de coure de l’AVE. X 

   
4. Què hauria passat si els Mossos d’Esquadra no haguessin dut a terme les 

tasques de vigilància?  
   

 a.  Que en no poder determinar la procedència del metall, no haurien estat detinguts. X 
   

 b.  Que els Mossos d’Esquadra els haguessin detingut igualment.  
   

 c.  Que els dos homes haguessin pogut escapar-se.  
   

 d.  Que els Mossos d’Esquadra els haguessin trobat en un altre lloc.  
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 
Activitat Nivell Tipologia textual 
L’Home dels Nassos 3r de Primària Text conversacional 
 
Classificació dels ítems segons els tipus 
de comprensió que s’ha considerat: 

Comprensió 
Literal Reorganitzar 

Comprensió 
Inferencial 

Comprensió 
Crítica 

Ítems: 1 2 3 4-5 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

L’Home dels Nassos 

- Que ha vist l’Home dels Nassos? –demana l’àvia a l’adroguer de sota de 
casa. 

- Jo no, però una clienta m’acaba de dir que fa una estona l’han vist 
carrer avall –li contesta l’adroguer. 

- Àvia, si no el veiem no passa res –que dic jo-. No et pensis que li tinc 
por..., a l’Home dels Nassos. 

M’agafo ben fort de la mà de l’àvia. L’altra mà me l’agafa ben fort el meu 
germanet. 
- Avi, però on són els 365 nassos? –dic jo. 
- 365? D’on ho has tret, això? Només en té un, de nas. El nas 365. L’Home 

dels Nassos té tants nassos com dies té l’any –em diu l’avi-. Quin dia som 
avui? 

- 31 de desembre –responc ràpidament. 
- Avui, l’any ja només té un dia –em diu l’avi. 
Desembolico un caramel de l’Home dels Nassos i me’l poso a la boca. És 
bo. 365 nassos? Els grans sempre estan de broma! 

 
El nas 365 de l’Home dels Nassos 

Xavier Blanch 
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 

 
   L’Home dels Nassos  
   
1. Quants nassos té l'Home dels Nassos?  
   

 a.  365  
   

 b.  1 X 
   

 c.  31  
   

 d.  Més d’un.  
   
2. Què creus que significa la frase: "...té tants nassos com dies té l'any."  
   

 a.  Que un any té 365 dies i, per tant, té 365 nassos.  
   

 b.  Que a 31 de desembre l’any només té un sol dia i, per tant, té un sol nas. X 
   

 c.  Que a 31 de desembre li queda el nas 365 perquè els altres li han anat 
desapareixent.  

   

 d.  Que té molts nassos i per això és tan difícil de veure.  
   
3. Què creus que vol dir la frase: "M’agafo ben fort de la mà de l’àvia".  
   

 a.  Que vol que els seu germanet també s’agafi a la seva mà.  
   

 b.  Que vol acompanyar a la seva àvia.  
   

 c.  Que no vol agafar-se de la mà del seu avi.  
   

 d.  Que té por de trobar-se amb l’Home dels Nassos X 
   
4. Creus que existeix l'Home dels Nassos?  
   

 a.  No, només se'n parla per a fer por als nens petits.  
   

 b.  No, és només un invent dels adults.  
   

 c.  Sí, existeixen persones que tenen molts nassos.  
   

 d.  Sí, se'n veuen molts el dia 31 de desembre. X 
   
5. Creus que podria existir la Dona dels Nassos?  
   

 a.  No, perquè no existeix cap dona amb 365 nassos.  
   

 b.  Sí, perquè a 31 de desembre es poden veure moltes dones amb un sol nas. X 
   

 c.  No, perquè una dona no pot tenir més nassos que un home.  
   

 d.  Sí, però ningú no n'ha vist mai cap.  
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 
Activitat Nivell Tipologia textual 
Bolets populars 6è de Primària  Carta al director 
 
Classificació dels ítems segons els tipus 
de comprensió que s’ha considerat: 

Comprensió 
Literal Reorganitzar 

Comprensió 
Inferencial 

Comprensió 
Crítica 

Ítems: 1 2 4 3 
 
 
 

 
 
 
 

  

Cartes al director 

Bolets populars 

Des de ben petita, els meus pares m'han  portat al bosc a buscar bolets. Fa 
uns quants anys, quan n'era el temps, trobaves ben poca gent a la 
muntanya: quatre boletaires que gaudien de la natura. 

Actualment, gràcies a (o potser per culpa de) la difusió que fan els mitjans 
de comunicació d'aquesta activitat, el bosc sembla un carrer comercial 
d'una gran ciutat. Tothom és boletaire! Anar a buscar bolets està de moda. 
I el resultat és ben desesperant: el sotabosc remenat de qualsevol manera, 
bosses de plàstic, mocadors de paper... brutícia. Bolets arrencats i 
destrossats perquè no eren del gust de qui els havia trobat. Una llàstima. 

Entenc que el bosc és de tots i, per tant, tothom té dret a gaudir-ne, però 
els mateixos mitjans de comunicació que popularitzen aquesta activitat 
haurien d'insistir més en la necessitat de ser cívic i respectuós amb el 
medi. 

I si amb les recomanacions sobre el bon ús del bosc no n'hi ha prou, 
potser serà hora que els mossos d'esquadra, o els guardes forestals, 
passegin pels nostres boscos i multin els incívics que els malmeten. 

MARIA JOSEP ROCASOL, Olesa de Montserrat 
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 

 
   Bolets populars  
   
1. Qui escriu la carta? D’on és?  
   

 a.  El Director de l’escola d’Olesa de Montserrat.  
   

 b.  Maria Josep Rocasol d’Olesa de Montserrat. X 
   

 c.  Un alumne de l’escola d’Olesa de Montserrat.  
   

 d.  Maria Josep Rocasol de Tarragona.  
   
2. De què tracta?  
   

 a.  De la necessitat de ser cívic i respectuós amb el medi. X 
   

 b.  Del fet que el bosc sembla un carrer comercial d’una gran ciutat.  
   

 c.  Que avui en dia tothom és considera boletaire.  
   

 d.  De la difusió que fan els mitjans de comunicació de buscar bolets.  
   
3. Segons la carta quina creus que sigui la millor proposta de solució?  
   

 a.  Que els mitjans de comunicació facin difusió i popularitzen l’activitat d’anar a buscar 
bolets.  

   

 b.  El bon ús del bosc i que els Mossos d’Esquadra o els guardes forestals no passegin 
pels nostres boscos i que els malmetin.  

   

 c.  El bon ús del bosc i que els Mossos d’Esquadra o els guardes forestals passegin 
pels nostres boscos i multin els incívics que els malmeten. X 

   

 d.  Que anar a buscar bolets sembla divertit encara que hi hagi gent que els arrenqui 
perquè no eren del gust de qui els havia trobat.  

   
4. La carta és...  
   

 a.  Una  felicitació.  
   

 b.  Una queixa.  
   

 c.  Un agraïment.  
   

 d.  Una opinió. X 
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 
Activitat Nivell Tipologia textual 
La xocolata, l’aliment dels Déus 6è de Primària  Text expositiu 
 
Classificació dels ítems segons els tipus 
de comprensió que s’ha considerat: 

Comprensió 
Literal Reorganitzar 

Comprensió 
Inferencial 

Comprensió 
Crítica 

Ítems: 1 2 3 4 
 
 

La xocolata, l’aliment dels déus 
Escrit per Salvador Pané  

 

La història de la xocolata es remunta uns 3.000 
anys enrere. Jeroglífics i inscripcions en 
recipients de l’època trobats a Veracruz o 
Tabasco testifiquen que els habitants del sud de 
Mèxic, ja coneixien el fruit del cacau, un arbust 
tropical de tronc llis (5-8 metres d’alçada) que es 
va originar en el sotabosc de l’alt Amazones. El primer contacte amb el Vell 
Món no va tenir lloc fins al 1502, durant l’estada de Cristòfor Colom a 
Guanaja.  

La beguda que els asteques elaboraven amb el cacau constituïa un símbol de 
poder ofert pels déus als homes, per això l’anomenaven l’aliment dels déus. 
Servit en vasos d’or, aquest preparat de cacau, aigua i espècies es reservava 
als reis, capellans o guerrers. La relació entre xocolata i poder es fa evident 
en el fet que les ametlles de cacau no només es consumien, sinó que també 
s’usaven com a unitat monetària. 

A partir del segle XVIII, la bona marxa del negoci europeu del cacau va portar 
noves maneres de consumir xocolata: així va aparèixer la xocolata sòlida en 
totes les seves expressions (bombons, rajoles, xocolata de guarnició o de 
farcit, etc.) Des d’aleshores, la xocolata no faria més que evolucionar i 
adaptar-se a cada època. 

Els components majoritaris del cacau són els sucres i els greixos. Això fa que 
el cacau sigui un aliment amb un contingut energètic molt elevat. Els greixos 
del cacau, no obstant això, no fan augmentar els nivells de colesterol en 
sang.  
El cacau activa la diüresi (la producció d’orina) i estimula la circulació 
sanguínia. D’altra banda, la xocolata té uns components que ajuden a 
prevenir els trastorns cardiovasculars i potenciar el sistema immunitari. A 
més, la xocolata aporta vitamines (A i B) i minerals, com ferro, alumini, calci, 
magnesi i potassi. 
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 
 
   La xocolata, l’aliment dels déus  
   
1. Per què els asteques anomenaven el cacau “l’aliment dels déus”?  
   

 a.  Perquè el seu fruit s’utilitzava com a moneda.  
   

 b.  Perquè era la beguda de reis, capellans i guerrers.  
   

 c.  Perquè pensaven que era un regal dels déus. X 
   

 d.  Perquè era una planta desconeguda a Europa.  
   
2. Segons el text, quina d’aquestes classificacions és la correcta:  
   

 
 

Quin és el lloc d’origen de 
la planta del cacau? 

Com el preparaven els 
asteques? 

Quan es coneix a 
Europa? 

  
        a. Veracruz Amb aigua i cacau Al segle XVI   
       

 b. Mèxic Amb espècies i cacau Al 1502  X 
       

 c. Sotabosc de l’Alt Amazones Cacau, aigua i espècies Al segle XVI   
       

 d. Sotabosc de l’Alt Amazones Cacau, aigua i espècies A partir del segle XVIII   
   
3. Per què creus que no hi havia cacau a Europa abans de l’any 1492?  
   

 a.  Perquè Colom encara no havia descobert Amèrica. X 
   

 b.  Perquè només es podia plantar a llocs tropicals.  
   

 c.  Perquè només era per als déus.  
   

 d.  Perquè valia molts diners.  
   
4. Creus que la xocolata és perjudicial per a la salut?  
   

 a.  Sí, perquè és un aliment amb un contingut energètic molt elevat.  
   

 b.  No, perquè no aporta vitamina C.  
   

 c.  Sí, perquè està format de sucres i greixos.  
   

 d.  No, perquè aporta vitamines A i B i minerals. X 
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 
Activitat Nivell Tipologia textual 
Titella de roba 2n de Primària  Text poètic 
 
Classificació dels ítems segons els tipus 
de comprensió que s’ha considerat: 

Comprensió 
Literal Reorganitzar 

Comprensió 
Inferencial 

Comprensió 
Crítica 

Ítems: - - - - 
 

 
 

  

Titella de roba, ninot de cartró, 

regales somriures i molta il·lusió. 

Petit putxinel·li, guinyol de paper, 

amb tu sempre ho passarem bé. 

 

Piquem de mans, diu el nostre amic. 

Piquem de peus, és molt divertit! 

Llencem petons, a petits i grans 

i saludem amb les dues mans. 
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 

 
   Titella de roba  
   
1. Quin títol li posaries a aquesta cançó?  
   

 a.  “Les dues mans”  
   

 b.  “La cançó de l’amic”  
   

 c.  “Titella de roba” X 
   

 d.  “Cantem cançons”  
   
2. Què fa el titella de la cançó?  
   

 a.  Pica de mans.  
   

 b.  Regala somriures. X 
   

 c.  Explica un conte.  
   

 d.  Saluda els amics.  
   
3. Per què creus que diu la cançó “amb tu sempre ho passarem bé”?  
   

 a.  Perquè els titelles ens fan por i no són molt divertits.  
   

 b.  Perquè els titelles ens conviden a passejar amb ells.  
   

 c.  Perquè els titelles són uns animals que fan gràcia.  
   

 d.  Perquè ens fan picar de mans i peus, riure i saludar. X 
   
4. Què és un putxinel·li?  
   

 a.  Un animal petit.  
   

 b.  Un joc de paper.  
   

 c.  Un nen que pica de mans.  
   

 d.  Un titella per jugar. X 
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 
Activitat Nivell Tipologia textual 
La sargantana cua-roja 2n de Primària   
 
Classificació dels ítems segons els tipus 
de comprensió que s’ha considerat: 

Comprensió 
Literal Reorganitzar 

Comprensió 
Inferencial 

Comprensió 
Crítica 

Ítems: - - - - 
 
 
 
 

 
 

  

La sargantana cua-roja 
 
La sargantana cua-roja és un rèptil de l'ordre dels escatosos que es pot 
trobar a molts indrets dels Països Catalans. Està molt ben adaptada a 
terrenys tous, especialment sorrencs.  

Viu a terra i corre per sobre la sorra a gran velocitat tot aixecant la cua de 
manera característica i amagant-se a la base dels arbusts. Menja insectes 
(coleòpters, formícids, heteròpters, himenòpters, etc.), encara que durant 
l'estiu és freqüent veure-la menjant vegetals. 
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 

 
   La sargantana cua-roja  
   
1. On viu la sargantana cua-roja?  
   

 a.  A les muntanyes del Pirineu.  
   

 b.  A les muntanyes de Prades.  
   

 c.  A la sorra de les platges naturals. X 
   

 d.  Als sorrals dels parcs infantils.  
   
2. Què vol dir “és un insecte de l’ordre dels escatosos”?  
   

 a.  Que és un insecte molt ordenat.  
   

 b.  Que té el cos recobert d’escates. X 
   

 c.  Què les escates del cos estan molt ben ordenades.  
   

 d.  Que no té escates, té una pell molt fina.  
   
3. Per què s’amaga a la base dels arbusts?  
   

 a.  Per protegir-se dels depredadors. X 
   

 b.  A les platges no hi ha arbusts.  
   

 c.  Perquè juga a fet i amagar amb altres animals.  
   

 d.  Perquè no li agrada el sol ni la calor.  
   
4. Què són els formícids?  
   

 a.  Gripaus  
   

 b.  Corriols  
   

 c.  Insectes  
   

 d.  Formigues X 
   
5. Perquè la sargantana cua-roja menja vegetals a l’estiu?  
   

 a.  Perquè durant la primavera s’ha empatxat d’insectes.  
   

 b.  Perquè a l’estiu no surt mai de sota els arbusts.  
   

 c.  Perquè a l’estiu no hi ha tants insectes per menjar. X 
   

 d.  Perquè a l’estiu no té tanta gana com a l’hivern.  
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 
Activitat Nivell Tipologia textual 
Marieta somia 2n de Primària   
 
Classificació dels ítems segons els tipus 
de comprensió que s’ha considerat: 

Comprensió 
Literal Reorganitzar 

Comprensió 
Inferencial 

Comprensió 
Crítica 

Ítems: - - - - 
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Avaluació de la comprensió lectora                                –                                Grup de treball (CRP del Tarragonès) 
 

 
   Marieta somia  
   
1. Què somia dilluns Marieta?  
   

 a.  Somia amb la rateta presumida. X 
   

 b.  Somia amb un gat dolent.  
   

 c.  Somia que el llit té un forat.  
   

 d.  Somia que cau del llit.  
   
2. De qui fuig dimarts?  
   

 a.  Dimarts fuig del drac.  
   

 b.  Dimarts fuig del llop. X 
   

 c.  Dimarts fuig del bruixot.  
   

 d.  Dimarts fuig del caçador.  
   
3. Amb qui somia dimecres?  
   

 a.  Somia amb un cavaller.  
   

 b.  Somia amb un príncep.  
   

 c.  Somia amb els set nanets.  
   

 d.  Somia amb els tres porquets. X 
   
4. A qui li creix el nas dijous?  
   

 a.  A la Marieta.  
   

 b.  A l’àvia de la Marieta.  
   

 c.  A en Pinotxo. X 
   

 d.  Al llop.  
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Fem pa amb tomàquet 

Per a fer pa amb tomàquet necessitem un bon pa de pagès, si es del dia 
anterior encara millor, un parell de tomàquets madurs, sal, com més fina 
millor i oli. 

Primer fem llesques del pa de pagès, amb quatre llesques de bona mida ja 
en tenim prou. Tallem pel mig els dos tomàquets i els freguem ben fregats  
a les  llesques. A mi m'agrada deixar-hi força de la seva polpa, les llavors i 
el seu suquet. Hi afegim un polsim de sal i l'oli ben repartit. 

També podem provar, per exemple, torrant el pa primer o fregar-li un all i 
llavors sucar-lo. A més hi ha molts tipus de pa amb els que provar: pa 
normal, de baguette, de xapata, pa integral, pa amb cereals, etc. 

Amb això i algun embotit o formatge al costat ja tens un àpat ràpid, sa, bo, 
senzill i deliciós! 

Bon profit! 
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   Fem pa amb tomàquet  
   
1. Què necessitem per a fer un pa amb tomàquet?  
   

 a.  Pa, oli i sal.  
   

 b.  Tomàquet, oli i sal.  
   

 c.  Pa , tomàquet, oli i sal. X 
   

 d.  Pa, tomàquet i oli.  
   
2. Què cal fer primer que res?  
   

 a.  Pelar els tomàquets.  
   

 b.  Tallar les llesques de pa. X 
   

 c.  Tallar els tomàquets.  
   

 d.  Fregar els alls per la llesca de pa.  
   
3. Quanta gent podrà menjar pa amb tomàquet si fem el que diu el text?  
   

 a.  Una persona.  
   

 b.  Dues persones.  
   

 c.  Tres persones.  
   

 d.  Quatre persones. X 
   
4. Amb què acompanyarem el pa amb tomàquet per tenir un àpat complert?  
   

 a.  Amb formatge.  
   

 b.  Amb embotit.  
   

 c.  Amb formatge o embotit. X 
   

 d.  Amb oli.  
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   Endevinalles  
 "Qui sóc?", Lola Casas i Agustín Comotto Ed.: Galera-Rialles  
1. 

Robatori i pillatge. Quin personatge!  
Crides als quatre vents: A l’abordatge! A l’abordatge! 

 

    Qui sóc?  
   

 a.  Un vampir.  
   

 b.  Una fada.  
   

 c.  Un pirata. X 
   

 d.  L’home del sac.  
   
2. 

A les dotze de la nit, perds la sabata de cristall. (ai, que et cau!) per 
l’escala del palau. 

 

    Qui sóc?  
   

 a.  La Caputxeta.  
   

 b.  Blancaneus.  
   

 c.  La Bella dorment.  
   

 d.  La Ventafocs. X 
   
3. Ni ferotge, ni dolent, ni rosteixes tota la gent. Tu vols contes, bon 

menjar (per dinar, per berenar i, fins i tot, per sopar!). I, quina 
sorpresa: al menú, cap plat cuinat amb princesa! 

 

    Qui sóc?  
   

 a.  El llop.  
   

 b.  El drac. X 
   

 c.  La Medusa.  
   

 d.  El gat amb botes.  
   
4. Quina alçada! Fins al cel pots arribar, i amb núvols, estels i lluna (quina 

sort!), posar-te a jugar.  
    Qui sóc?  
   

 a.  El Gegant. X 
   

 b.  En Patufet.  
   

 c.  L’home invisible.  
   

 d.  El príncep valent.  
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5. 

Amb cos de dona i cua platejada, balles amb les ones de la mar salada. 
 

    Qui sóc?  
   

 a.  El cavallet de mar.  
   

 b.  La sirena. X 
   

 c.  El peix.  
   

 d.  L’estrella de mar.  
   
6. Tafanera! (Mai espera!) Als tres ossos tens fregits, fent servir sense 

permís, fins i tot els seus tres llits.  
    Qui sóc?  

   

 a.  La Blancaneus.  
   

 b.  La Caputxeta.  
   

 c.  La Rínxols d’or. X 
   

 d.  Els tres porquets.  
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   Pa amb tomàquet  
   
1. Quins són els ingredients necessaris per fer pa amb tomàquet?  
   

 a.  Pa, ou, tomàquet, oli.  
   

 b.  Pa, oli, tomàquet, sal. X 
   

 c.  Pa, sucre, ou, tomàquet.  
   

 d.  Pa, llet, oli, tomàquet.  
   
2. El pa amb tomàquet és:  
   

 a.  Dolç  
   

 b.  Salat X 
   

 c.  Amarg  
   

 d.  Agredolç  
   
3. En lloc de dir la frase: “De la nevera pesca”, podem dir:  
   

 a.  De la nevera observa.  
   

 b.  De la nevera escolta.  
   

 c.  De la nevera agafa. X 
   

 d.  De la nevera  posa.  
   
4. Segons la teva opinió, el pa amb tomàquet és:  
   

 a.  Un menjar senzill. X 
   

 b.  Un menjar molt complicat.  
   

 c.  Un menjar difícil.  
   

 d.  Un menjar poc sa.  
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   El metro  de Barcelona  
   
1. Com s'anomena la línia verda?  
   

 a.  L1  
   

 b.  L3 X 
   

 c.  L5  
   

 d.  L4  
   
2. De quin o quins colors són les línies per anar a la Sagrada Família?  
   

 a.  Vermell i grog.  
   

 b.  Blau i vermell.  
   

 c.  Blau i lila. X 
   

 d.  Blau.  
   
3. Quantes parades passaràs si vas amb la línia groga des de Maragall fins a 

Passeig de Gràcia (has de comptar aquesta última parada també)?  
   

 a.  Cinc o sis.  
   

 b.  Sis. X 
   

 c.  Quatre.  
   

 d.  Tres.  
   
4. Què tenen en comú les parades de Sants Estació, Clot i Arc de Triomf?  
   

 a.  Són a la mateixa línia de metro.  
   

 b.  Són al mateix barri de Barcelona.  
   

 c.  No tenen res en comú.  
   

 d.  Les tres tenen connexió amb estació de trens. X 
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Espècies marines amenaçades 
 
La Fundació per a la Conservació i Recuperació d’Animals Marins (CRAM), 
creada a Barcelona el 1996, és una organització sense ànim de lucre, 
pionera i referent a Europa en els àmbits de rescat, recuperació i 
conservació d’hàbitats i d’espècies marines amenaçades. 
Parteixen de tres objectius generals: 

• Recuperar i retornar al seu medi, mitjançant una assistència tècnica 
adequada, els exemplars de les espècies marines protegides que 
hagin estat víctimes d’avaraments, captura o pesca accidental. 

• Desenvolupar i fomentar projectes de recerca en combinació amb 
altres grups científics i universitaris, amb la finalitat de trobar 
solucions a la disminució progressiva de les poblacions 
mediterrànies. 

• Sensibilitzar i educar sobre el medi ambient els diferents nivells 
escolars i la població en general mitjançant les activitats que duu a 
terme. 

Trucar al 112 pot salvar la vida d’un animal. El Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ja fa anys que delega 
aquest servei a la Fundació CRAM. Quan el personal de guàrdia de la 
Fundació CRAM rep l’avís, s’inicia una cadena d’accions pel rescat, 
l’assistència veterinària i el retorn de l’animal recuperat al seu medi 
natural. La xarxa de voluntaris, especialment formats per aquesta tasca, 
s’estén al llarg del litoral. Ells són els que realitzen la primera assistència i 
controlen la situació de l’animal fins que arriba el personal veterinari, 
realitza la valoració de l’animal i decideix si és convenient traslladar-lo al 
Centre de Recuperació de la Fundació CRAM. Un cop ingressat, l’animal 
rep l’atenció especialitzada fins la seva total recuperació, així el seu 
alliberament podrà realitzar-se amb garanties d’èxit. 
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   Espècies marines amenaçades  
   
1. Quin és el significat de CRAM?  
   

 a.  Congrés de Representants dels Animals Marins.  
   

 b.  Conservació i Recuperació d'Animals del Mediterrani.  
   

 c.  Conservació i Recuperació d'Animals Marins. X 
   

 d.  Centre de Reproducció d'Animals Marins.  
   
2. Quina d'aquestes actuacions no duu a terme la Fundació CRAM?  
   

 a.  Rescatar animals marins en perill d'extinció i enviar-los a un centre, zoològic o 
aquari per conservar-ne l'espècie. X 

   

 b.  Rescatar, recuperar i conservar espècies marines amenaçades i els seus hàbitats.  
   

 c.  Cercar i formar voluntaris per avaluar la situació i realitzar les primeres assistències 
amb animals marins en perill.  

   

 d.  Realitzar activitats per sensibilitzar i educar la població sobre el medi ambient.  
   
3. Penses que és important la tasca duta a terme per la fundació CRAM?  
   

 a.  No, perquè hi ha tasques a realitzar que són més importants que rescatar animals.  
   

 b.  No, perquè aquests animals tenen poques possibilitats de sobreviure.  
   

 c.  Sí, perquè m'agraden molt els animals i no s'han de maltractar.  
   

 d.  Sí, perquè ajuden a recuperar espècies amenaçades i millorar el medi ambient. X 
   
4. Si et trobes un animal marí encallat a la platja, què has de fer?  
   

 a.  No sabria com actuar, mai he viscut una situació semblant.  
   

 b.  Avisar amb una trucada al 112 i portar l'animal a un veterinari.  
   

 c.  No puc fer res més que esperar el fatal desenllaç.  
   

 d.  Avisar amb una trucada al 112 i esperar les seves actuacions. X 
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- M’agradaria preguntar-vos un per un què creieu que és un llibre -va 

continuar l’enviat del Ministeri-. Segur que obtindria respostes ben 

curioses. Però no sóc aquí per fer això, ni per perdre el temps. En 

realitat no m’interessa gaire el que cregueu. De fet, ja  ho sé. En tinc 

prou de veure el que ha passat a la vostra biblioteca. -De sobte va 

apujar el volum de la veu.- Hi ha qui pensa que els llibres no són sinó 

paper! Hi ha qui els col·loca al moble de la sala perquè facin bonic!  I la 

majoria creieu que són plens de lletres, i de coses avorrides, tot i que 

en mireu algunes encara menys interessants cada nit al televisor! Doncs 

sabeu què? Que no és així! 

- Els llibres -va dir a poc a poc el professor- parlen de persones que van 

existir en un temps passat i també d’éssers que només són reals en la 

imaginació dels seus creadors. Els llibres són les formes d’art més vives 

de la història de la humanitat. Han estat escrits per persones que van 

consagrar-hi la seva existència per fer que la nostra fos una mica millor. 

Els llibres són la veritat, i els somnis, i la realitat, i la fantasia, i el 

coneixement, i l’entreteniment, i la pau, i la vida. Sí, la vida, perquè els 

llibres són vius, tenen ànima, cor, sentiments. 
      JORDI SIERRA I FABRA 

La bibilioteca dels llibres buits 
  (fragment adaptat) 
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   La biblioteca dels llibres buits  
   

1. 
Per què creus que l'enviat del Ministeri fa aquest discurs a la gent del 
poble?  

   

 a.  Perquè vol convèncer a la gent del poble que els llibres serveixen per alguna cosa 
més que per fer bonic. X 

   

 b.  Perquè ha arribat al poble i ha vist que la biblioteca estava desendreçada i tenia 
pocs llibres.  

   

 c.  Perquè considera que la gent del poble veu massa la televisió.  
   

 d.  Perquè vol que la gent del poble es faci escriptora, i així la biblioteca del poble podrà 
tenir més llibres.  

   

2. 
Que creus que significa la següent frase: "els llibres són vius, tenen ànima, 
cor, sentiments".  

   

 a.  Que els llibres estan fets de paper i tinta, i es col·loquen en el moble d'una sala per 
fer bonic.  

   

 b.  Que els llibres només parlen de persones que van existir en un temps passat, són 
quelcom molt antic, ja en desús.  

   

 c.  Que els llibres han estat escrits per persones que ens expliquen històries i ens 
ajuden a fer la nostra vida millor. X 

   

 d.  Que els llibres estan plens de coses avorrides, que no serveixen per a res i que són 
una pèrdua de temps.  

   
3. Quina de les frases següents NO és certa d'acord amb el text:  
   

 a.  Hi ha qui pensa que els llibres no són sinó paper!  
   

 b.  Els llibres són les formes d'art més vives de la història de la humanitat.  
   

 c.  A l'enviat del Ministeri li interessa molt saber l'opinió de la gent del poble sobre què 
és un llibre. X 

   

 d.  Hi ha qui col·loca els llibres al moble de la sala perquè facin bonic.  
   
4. Els llibres només parlen de persones que van existir en un temps passat?  
   

 a.  Sí, per això diem que expliquen històries.  
   

 b.  Sí, per això són molt avorrits.  
   

 c.  No, perquè també parlen d'éssers que només són reals en la imaginació dels seus 
creadors. X 

   

 d.  No, perquè són molt llargs i costa molt d'entendre'ls.  
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L’Oriol era un belluguet. Tenia deu anys i, descomptant les hores que havia 
dormit, no havia parat de moure’s durant totes les altres. Ell s’ho passava 
molt bé, però la gent que el voltava sospirava i deia: 

 - Només de veure’l ja quedem esgotats. 

Abans d’aprendre a caminar, s’agafava a les potes de les cadires o als 
barrots del llitet i provava d’enfilar-se. Havia caigut moltes vegades. 
S’havia fet banyes al front i blaus pertot arreu, però no s’havia trencat mai 
cap os i era fort i valent. 

D’ençà que podia anar sol, no havia deixat mai tranquil·les les cames: 
jugava a futbol, patinava, anava en bicicleta o, si més no, corria, saltava i 
s’enfilava.  

A les hores de classe o ales de menjar, havia d’estar assegut per força, 
però ballava a la cadira com si hi tingués punxes. I les senyoretes, els pares 
i els avis li havien dit molts cops: 

 - Sembles el cul d’en Jaumet, que no estava mai quiet. 

L’Oriol tenia un germà gran que es deia Adrià. Tenia catorze anys i era 
molt pacífic. Només cridava una mica quan jugava a bàsquet o quan l’Oriol 
li feia perdre la paciència, però no era gaire sovint. 

A L’Adrià li agradaven les matemàtiques, els ordinadors i la muntanya. 
Gairebé cada diumenge sortia a peu o amb bicicleta amb els amics del 
centre excursionista. Quant tornava, es dutxava, tirava la roba bruta al 
cove i posava les botes al balcó perquè  s’airegessin. 

En canvi, l’Oriol, quan es dutxava, llançava la roba per aquí enllà i feia 
veure que no sentia la mare quan el cridava. 

- Oriol! Vols fer el favor de venir a endreçar la teva  roba bruta? 

Entre fer el sord i anar sempre esverat, l’havien de cridar moltes vegades. 
O sigui que en aquella casa el nom d’Oriol es gastava molt més que el 
d’Adrià. Sort que els noms no s’espatllen! 

La gent que els coneixia solia comentar: 

 - Sembla mentida que aquests dos vailets siguin germans de pare i 
mare. 

Si l’Oriol ho sentia, deia a l’Adrià: 

 - Tu creus que la gent ha de dir aquestes ximpleries? 
 - No en facis cas- deia l’Adrià. 

Els pares dels dos nens que es deien Albert i Maria, no eren tan pacífics 
com el fill gran ni tan esvalotats com el petit. Eren un entremig. De 
vegades es posaven nerviosos, però sabien estar quiets quan convenia i 
procuraven avisar  l’Oriol sense posar-se histèrics.  

Núria Albó, “L’Oriol”. 
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   L’Oriol  
   
1. Quina de les oracions següents creus que defineix la manera de ser de 

l'Oriol?  
   

 a.  Sembla el cul d'en Jaumet. X 
   

 b.  És alt com un Sant Pau.  
   

 c.  Té una paciència de Sant.  
   

 d.  És un tros de pa.  
   
2. Quines d'aquestes paraules consideres que expliquen com és l'Oriol?  
   

 a.  Polit, artista, endreçat, fort.  
   

 b.  Mogut, desendreçat, esvalotat, valent. X 
   

 c.  Tranquil, pacífic, agosarat, rebel.  
   

 d.  Xerraire, ordenat, pacient, esverat.  
   
3. Quina de les paraules següents NO vol dir el mateix que belluguet?  
   

 a.  Inquiet  
   

 b.  Esvalotat  
   

 c.  Tranquil X 
   

 d.  Mogut  
   
4. Què és el que més li agradava fer a l'Adrià?  
   

 a.  Futbol, patinar i anar en bicicleta.  
   

 b.  Ballar, saltar i enfilar-se.  
   

 c.  Matemàtiques, els ordinadors i la muntanya. X 
   

 d.  Cuinar, veure la tele, i jugar a bàsquet.  
   
5. Què creus que significa la frase: "Sembla mentida que aquests dos vailets 

siguin germans de pare i mare".  
   

 a.  Que s'assemblaven molt.  
   

 b.  Que tots dos germans havien heretat característiques físiques i de manera de ser 
tant del pare com de la mare.  

   

 c.  Que en realitat no eren germans.  
   

 d.  Que com les seves maneres de ser eren tant diferents semblava que no tinguessin 
el mateix pare i la mateixa mare. X 

   
6. Qui et sembla que pot ficar-se, per la seva manera de ser, en més 

embolics?  
   

 a.  L'Adrià.  
   

 b.  L'Oriol. X 
   

 c.  Tots dos.  
   

 d.  Cap d'ells, perquè són dos nens molt assenyats.  
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Tots els Homes d'Escòcia 

En Mateo diu "entrem-hi,  
és un pub que s'ha de veure,  
sempre hi ha algú que recita  
o que canta en un racó".  
A la resta ens fa una mandra  
però és que no hi ha alternativa.  
"Va, fem-ne una i cap a casa,  
vigileu els esglaons".  
 
Obrim la porta,  
entrem en un lloc minúscul.  
Gent amb mirada perduda,  
si n'hi ha 15 ja són molts,  
però és molt heavy,  
uns 70 anys de mitjana  
i un senyor amb una guitarra que ara 
acaba una cançó.  
 
I seiem a prop del foc,  
al costat un vell amb barba  
que duu manta i espardenyes  
sota seu hi dorm un gos.  
I no sé qui de nosaltres  
va i murmura "quina fauna",  
amb els ulls ens l'assenyala  
i ens posem a riure fort.  
"Ai Mateo, ma dove ci hai portato!",  
que això, tios, sembla un geriàtric,  
a un amic no se li fa. 

 
Ai Mateo, que no et salva ni ta mare,  
avui pagues tu les pintes,  
per mi ja podem marxar.  

  

 
Ens en fotem de tots,  
del mort i de qui el vetlla,  
quan de cop el vell s'aixeca.  
"Això tios pot ser molt bo".  
Amb un respirar feixuc  
i una veu ben arrugada  
diu "aquesta dedicada a tots els que ja 
no hi són".  
 
I comença i arrenca amb la tornada  
i al voltant es fa un silenci  
que ara no sabré explicar,  
però hem de callar,  
tio, hem de callar,  
empassar-nos les paraules  
i posar-nos a escoltar.  
El vell agafa aire  
i les venes se li inflen  
i la cara ben vermella  
com si s'hagués d'ofegar.  
Però, creu-me, que cantar d'aquella 
forma  
no hi ha cap escola al món  
que te'n pugui ensenyar.  
 
De tots els homes d'Escòcia  
amb aquell vell vam anar a topar,  
i de sobte vam entendre  
què volia dir cantar. 

 

 

Els Amics de les Arts 
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   Tots els homes d’Escòcia  
   
1. On seuen els protagonistes?  
   

 a.  Al costat de la barra.  
   

 b.  Prop del foc. X 
   

 c.  En una taula separats del altres.  
   

 d.  Fora a la terrassa.  
   
2. Què pensen els nois quan entren al Pub?  
   

 a.  Que escoltaran bona música.  
   

 b.  Que es prendran una cervesa.  
   

 c.  Que la gent d'aquell poble és molt rara.  
   

 d.  Que està ple de vells. X 
   
3. Per què creus que diu "aquesta dedicada a tots els que ja no hi són".  
   

 a.  Perquè la dedica als que han marxat cap a casa.  
   

 b.  Perquè ja s'ha fet tard i molt han marxat.  
   

 c.  Perquè la dedica als amics que s'han mort. X 
   

 d.  Perquè per allà passen molts turistes.  
   
4. Creus que aquests nois han après alguna lliçó?  
   

 a.  No, i a més s'han avorrit molt.  
   

 b.  Sí, que no tornaran a anar de vacances a aquell poble.  
   

 c.  Sí, que els vells també saben cantar.  
   

 d.  Sí, que les aparences enganyen. X 
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Activitat Nivell Tipologia textual 
Viatge màgic a l’Àfrica 6è de Primària  xxx 
 
Classificació dels ítems segons els tipus 
de comprensió que s’ha considerat: 

Comprensió 
Literal Reorganitzar 

Comprensió 
Inferencial 

Comprensió 
Crítica 

Ítems: - - - - 
 

 
  

Viatge màgic a l'Àfrica  

De cop, em vaig adonar que la màgia m’havia tornat a casa. Davant meu hi 
veia els prestatges, els llibres, els ninos, l’armari, el suro amb les 
fotografies de la família, la tauleta rodona amb els meus quaderns, llapis i 
retoladors... La claror màgica intensa del desert s’havia convertit en el 
dèbil reflex de la llum de la tauleta de nit i la veu enèrgica i penetrant de la 
flor del desert s’havia convertit en la de la meva mare, també enutjada: 

- Jana! Jana! Que em sents? Què hi fa el llum obert?  

- No ho sé.  

- Au, vinga Jana! Sempre la mateixa història! No em diràs que s’ha encès 
per art de màgia, oi?  

- Jo no l’he encès –vaig respondre amb sinceritat.  

- No em diguis! –va replicar amb to irònic-. Vinga, va: és hora de dormir.  

- No tinc son.  

La negativa a dormir representava que havíem de negociar, de manera que 
la mare va buscar ràpidament un argument que justifiqués la pròrroga. 
Enllestir el dibuix inacabat que hi havia entre els llençols era un bon 
argument.   

- És per a en Kabbo?  

- Sí.  És ell pedalant amb la seva bicicleta al seu país de l’Àfrica.  

Era el dibuix que vaig prometre que faria i que li entregaria.  

 

Jordi Llompart, Ed. Ara Llibres, 2009 
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   Viatge màgic a l’Àfrica  
   
1. Per què discuteixen la Jana i la seva mare?  
   

 a.  Perquè la Jana no té son.  
   

 b.  Perquè està dibuixant.  
   

 c.  Perquè el llum de la seva habitació és obert. X 
   

 d.  Perquè la Jana menteix a la mare.  
   
2. On creus que es troba la Jana?  
   

 a.  A l'escola.  
   

 b.  Al menjador de casa.  
   

 c.  A la seva habitació. X 
   

 d.  A l'Àfrica.  
   
3. Per què creus que: "La claror màgica intensa del desert s'havia convertit 

en el dèbil reflex de la llum de la tauleta de nit..."?  
   

 a.  Perquè la llum de la tauleta de nit li fa pensar en el desert. X 
   

 b.  Perquè la Jana era una mica mentidera.  
   

 c.  Perquè la Jana, de tant en tant, marxava de casa per anar al desert.  
   

 d.  Perquè la tauleta de nit tenia una forma molt especial.  
   
4. Per què penses que la Jana diu que ella i la seva mare havien de negociar?  
   

 a.  Perquè la Jana acabi el dibuix d'en Kabbo.  
   

 b.  Perquè han de trobar la manera que la Jana es posi a dormir. X 
   

 c.  Perquè hi ha un dibuix entre els llençols i vol saber de qui és.  
   

 d.  Perquè la mare no vol que la Jana torni a l'Àfrica.  
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Activitat Nivell Tipologia textual 
Món fantasmal 2n d’ESO  xxx 
 
Classificació dels ítems segons els tipus 
de comprensió que s’ha considerat: 

Comprensió 
Literal Reorganitzar 

Comprensió 
Inferencial 

Comprensió 
Crítica 

Ítems: - - - - 
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   Món fantasmal  
   
1. Quant de temps creus que han estat sense veure's amb la noia que arriba 

més tard?  
   

 a.  Un parell de mesos, i potser una mica més. X 
   

 b.  Més d'un any, i potser una mica més.  
   

 c.  Quinze dies, més o menys.  
   

 d.  No ho sé, no ho diu.  
   
2. De les següents afirmacions, quina és correcta?  
   

 a.  De les tres noies, una ha treballat a Greenpeace i ha fet publicitat, una altra ha estat 
hospitalitzada.  

   

 b.  De les tres noies una ha d'anar a comprar per la seva àvia i una altra no sap què 
triar per menjar. X 

   

 c.  De les tres noies, una porta ulleres, una altra porta bossa de mà i l'altra és morena.  
   

 d.  Una de les tres noies està malalta de càncer i les altres no ho sabien, se n'acaben 
d'assabentar.  

   
3. Quina vinculació creus que hi ha entre les tres noies?  
   

 a.  Les tres van juntes a l'institut, es tenen molta confiança i s'expliquen intimitats.  
   

 b.  Són cosines i estan passant les vacances d'estiu al poble de l'àvia.  
   

 c.  Treballen juntes i aprofiten l'hora de dinar per xerrar de les seves coses.  
   

 d.  Són companyes de l'insti. N'hi ha dues que són molt amigues. X 
   
4. Una de les noies mostra perplexitat quan explica que ha treballat en un 

anunci de televisió. 
Per què creus que es mostra perplexa?  

   

 a.  Perquè era el primer anunci que feia i això li produïa molta vergonya en la seva 
relació amb els altres.  

   

 b.  Perquè no sabia si volia seguir fent anuncis per la tele o anar a treballar amb 
Greenpeace.  

   

 c.  Perquè la persona per la qual va fer l'anunci no era del seu grat i això la neguitejava. X 
   

 d.  Perquè per damunt de tot el que vol és fer publicitat i això la feia sentir-se orgullosa 
de la seva feina.  
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