COL·LEGI TERESIÀ
TORTOSA
Centre concertat

FULL D’ACTIVITAT 1
Abans de llegir…
Només llegint els títols i els subtítols, penses que serà interessant la informació del text? T’agraden els animals de
companyia? Tens alguna mascota a casa? D’on creus que està extreta aquesta informació? Per què?

Reporter Doc. Maig 2006. Núm. 137.

Comprensió lectora
1. T’ha interessat la informació del text? Per què?
2. Qui escriu els textos? Qui creus que els contesta?
3. Omple el següent quadre amb la informació que us dóna el text:

PROPIETARI

PROBLEMA

SOLUCIÓ

GOS
GAT
4. Com s’anomena amb un llenguatge més científic “la punta del nas” d’un gos?
5. Quin inconvenient hi ha si posem fundes de plàstic a les ungles del gat?
6. Penses que la gossa de la Maria està malalta? Per què?
7. Sabent el problema que té el seu gat, com creus que estan els mobles de casa de la Verònica?
8. La manera que el text suggereix per ensenyar els animals, serveix per a les persones?

Llegim en parella!

COL·LEGI TERESIÀ
TORTOSA
Centre concertat

FULL D’ACTIVITAT 2
Abans de llegir…
Com es diu la modalitat de text que combina dibuixos i diàlegs? Observeu els dibuixos sense llegir el text, què
creieu que passa?

Cavall Fort. Núm. 1070 Pesquis i Baliga. Guió i dibuixos: VILADOMS

Comprensió lectora
1.
2.
3.
4.
5.

Un cop llegit el text, havíeu encertat la història?
Quina idea té la Baliga? Creus que és una bona idea? Per què?
De què es queixa inicialment el senyor de les ulleres? Qui us sembla que deu ser el responsable?
Per què creieu que finalment s’enfada? Té raó per enfadar-se?
Com us sembla que deu acabar la història?

Activitats complementàries


Us agraden les disfresses? Explica al teu tutor la teva disfressa preferida.
Llegim en parella!

COL·LEGI TERESIÀ
TORTOSA
Centre concertat

FULL D’ACTIVITAT 3

Abans de llegir...
Llegint el títol, de què penseu que pot anar la història? Sabeu què vol dir faula?

LA FAULA DEL GOS I EL LLOP
Quan jo era petit al meu pare li agradava explicar-me faules. En tenia un gran repertori, però n’hi havia una
d’especial, una que me la relatava molt sovint. De tant que me la va repetir va entrar a formar part del meu pòsit
personal aquell que, amb el temps, m’ha fet ser com sóc ara. Avui, que tinc un d’aquells dies que no vols tenir
mai, aquells dies en que estàs tristot, decebut i desenganyat, les circumstàncies m’han fet recordar la vella, i
bella, història del meu pare. Aquí la teniu.
Una nit d’estiu un gos va al riu a beure aigua, a la mateixa hora un llop s’acosta al riu amb les mateixes
intencions. S’ensumen i es fan amics. Cada dia es troben al mateix lloc, parlen de tot una mica. Els dos animals
són de la mateixa alçada; el llop és prim, en canvi el gos és gras. El llop sempre té gana, el gos, al contrari, no
en té mai. Un dia el llop li pregunta al gos perquè està sempre tan tip i el gos li explica que els homes
l’alimenten, que sempre té un plat ple de menjar.
Passen els dies i l’amistat cada dia és més gran. Però el llop està cada cop més prim: la sequera ha foragitat els
animals del bosc i hi ha poca cacera. El llop té molta gana. El gos, en canvi, continua gras, no té problemes per
atipar-se cada dia. Com que el gos i el llop són grans amics, el gos proposa al llop que vagi a viure amb ell a la
granja del humans. El llop diu que s’ho pensarà. Es segueixen veient nit rere nit. El llop segueix patint gana,
cada dia que passa ho té més clar: anirà a viure amb el gos. El gos està encantat, per fi podrà estar amb el seu
amic durant tot el dia. Comencen a fer plans, en parlen durant nits i nits.

Comprensió lectora
1.
2.
3.
4.

Qui us agradaria ser dels dos personatges? Per què?
Sabeu què vol dir bella? I vella?
Sabeu si els llops estan en perill d’extinció? I els gossos?
Creieu què està bé que els ramaders matin als llops per protegir el seu ramat? Què faríeu vosaltres per
protegir el ramat?

Activitats complementàries
1. Us agraden els llops?
2. Expliqueu una faula que sapigueu.
Llegim en parella!

COL·LEGI TERESIÀ
TORTOSA
Centre concertat

FULL D’ACTIVITAT 4
Abans de llegir...
Heu vist mai alguna multa? Coneixeu alguns dels motius pels quals es duen a terme?

DOMINGO MARTÍ,
JORDI

748965-X

Llegim en parella!
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Comprensió lectora
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Quin departament va emetre aquesta multa?
Com es diu l’infractor?
Quan va passar aquest fet?
Podeu saber el model i la matricula del cotxe?
Quin és el motiu de la multa?
I el seu import? Té algun descompte?
Per què l’hi ha arribat la multa per correu, i no va ser informat en el mateix moment de la
infracció?
8. Quant temps va tenir per fer el pagament?
9. El conductor ha perdut punts del seu carnet de conduir?
Activitats complementàries
1. Penseu dues infraccions que actualment no es tinguin en compte per les autoritats i us
agradaria que fossin sancionades.

Llegim en parella!

COL·LEGI TERESIÀ
TORTOSA
Centre concertat

FULL D’ACTIVITAT 5
Abans de llegir…
Us agrada anar a dinar o sopar al Restaurant? Quin és el vostre plat preferit?

Amanides, Embotits i més Coses de "Picar”
Amanida CASA MARIETA
Amanida de l'Hort
Calamars a la Romana
Croquetes d'Abans
Espàrrecs Blancs de Navarra
Safata d'Embotits Casolans amb Formatge
Torrada Mar i Terra Sípia amb Pèsols
Variat de Patés Artesans

Els Nostres Peixos
Bacallà a la Graella amb Mussolina d'Alls Suaus
Calamars a la Planxa
Graellada de Peix i Marisc
Llenguado a la Planxa
Lluç a la Planxa
Rap de la Costa Escaldat amb All i Julivert
Sípia amb Pèsols

Brous, Pastes, Arrossos, Verdures i Llegums
per "Començar"
Rossejat de Fideus (Fideuada)
Canelons CASA MARIETA
Espàrrecs Verds a la Brasa
Graellada de Verdures a la Brasa
Macarrons Gratinats
Paella Mixta
Caneló de Bacallà amb Mussolina d'Espinacs
Crema de Verduretes de l'Hort

Postres Artesanes i de Sempre
Assortiment de Gelats i xocolata calenta
Carret de Pastissos
Crema Catalana Cremada
Crocant
Flam d'Ou
Fruita del Temps
Postres de Músic
Selecció de Sorbets

Carns Blanques i Vermelles a la Brasa
Bistec de Vedella
Botifarra de Sal i Pebre amb Patates de l'Hort
Llom a la Brasa
Magret d'Ànec
Pollastre de Pagès

Sorbet de Mar Cava
Suc de Taronja (Natural)
Pastís amb Whisky

El preu mitjà per comensal incloent-hi primer plat, segon plat, postres i vi de la casa oscil·la entre 20 i 25 euros
aproximadament

Comprensió lectora
1. Hi ha els vostres plats preferits en la carta d’aquest Restaurant? Us sembla bé de preu?
2. Se situa a prop de Barcelona aquest Restaurant? És un restaurant nou o té anys d’història? Es nota en els seus
plats?
3. Imagineu-vos que vols dinar al restaurant “Casa Marieta”, quin primer plat, segon plat i postres triaríeu?
4. Com us imagineu que deu ser l’amanida “Casa Marieta”?
5. Sabeu què és un sorbet? I les postres de músic?
6. Quins ingredients creieu que deuen portar la torrada “mar i terra” i les “postres de músic”?

Activitats complementàries
1. Aneu sovint a dinar al restaurant? Expliqueu-vos alguna de les vostres experiències.
2. Us agrada cuinar? Coneixeu alguna recepta interessant per explicar?

Llegim en parella!

COL·LEGI TERESIÀ
TORTOSA
Centre concertat

FULL D’ACTIVITAT 6
Abans de llegir...
Què us sembla que és aquest text? De què parla? Vosaltres sabeu nadar?.....

AQUEST CURS ENS TIREM A LA PISCINA!
Benvolguts pares i mares,
És essencial que els nens i nenes aprenguin a nedar, tant per la importància que té l’exercici
físic en el creixement i desenvolupament dels infants, com per evitar accidents al mar i a les
piscines sobretot als mesos d’estiu.
PER AIXÒ, AQUEST CURS, TOTS ELS NENS I NENES DE 3R I 4T PODRAN GAUDIR DE
L’ACTIVITAT DE NATACIÓ.
S’ha subvencionat el transport a la piscina de Palau durant un trimestre del curs 12/13, de
manera que el cost de l’activitat per a les famílies des del 22 de març fins al 30 de maig, serà
només de 7 €, que s’hauran de pagar a l’escola abans de començar l’activitat.
Atesa la importància d’aquesta activitat us recordem que és obligatòria dins l’assignatura
d’educació física.

Podeu passar per la secretaria del centre i us informaran de tot.

Atentament,
Les mestres de Cicle mitjà i superior.

Comprensió lectora
1. A qui va dirigida la carta que heu llegit? Qui l’escriu?
2. Vosaltres podríeu fer aquesta activitat? Per què?
3. Si l’activitat es fes tot el curs, quant costaria? 9 € , 21€ o 14€. És barata o cara aquesta activitat?
4. Penseu en el material que necessitaria un nen o una nena per anar a la piscina i digueu 5 objectes
imprescindibles.
5.

Quina paraula s’utilitza per acomiadar-se. Penseu en altres paraules que s’haguessin pogut utilitzar.

Activitats complementàries
1. Què vol dir l’expressió : “...ens tirem a la piscina...” l’heu sentit en altres contextos?

2. Podríeu dir el nom de l’escola que ha escrit la carta. Com ho sabeu que es diu així?
Llegim en parella!
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FULL D’ACTIVITAT 7
Abans de llegir...
Llegint el títol de què penseu que anirà aquesta lectura? Per què? Podria ser que tractés d’algun tema de
matemàtiques?

EN PERE CATORZE
Una vegada hi havia una família que tenia un fill, al que estimaven molt, però era tan
menjador, que no el podien mantenir.
Cada dia per berenar, dinar i sopar es menjava la ració de catorze persones adultes: catorze
olles de faves, amb tallades de carn i botifarró, i catorze pans. Per això li posaren de nom Pere
Catorze.
Un dia, els seus pares decidiren dur-lo al rei per veure si el llogava. El rei l’acceptà i, per veure
si seria bon treballador, decidí enviar-lo al Comellar dels Lleons a cercar llenya.
El Comellar dels Lleons era una vall molt profunda i ombrívola, enmig de dues muntanyes
altíssimes, on no s’hi acostava ningú mai, perquè estava farcida de grandiosos lleons, que es
menjaven qualsevol persona que gosés acostar-s’hi.
L’endemà al matí, en Pere partí amb un carro i un parell de bous, acompanyat per un criat del
rei. Quan arribaven a la vall, el criat començà a tremolar com una fulla de pollancre i digué a
en Pere:
- Deixeu-me baixar del carro, que no sé què em passa, tinc molt de mal de panxa. Jo em
quedaré aquí, vostè segueixi aquest camí, que el durà al Comellar.
Quan el criat hagué baixat del carro , més espantat que un cuc, partí corrent, més aviat que de
pressa, cametes em valguin... i no s’aturà fins que fou a cal rei.

Rondalla Mallorquina: En Pere Catorze.
Comprensió lectora
1. Què li passava a en Pere Catorze?
2. Per què li posaren el nom de Pere Catorze?
3. Per quin motiu, els pares d’en Pere, volien que el rei el llogués ?
4. Per què creieu que li entrà mal de panxa al criat del rei?
5. Per què el criat no s’aturà fins que fou a cal rei?
6. Creieu que fan bé els pares d’en Pere portant-lo al rei?
Activitats complementàries
1. Què li deuria passar a en Pere? Inventeu un final per acabar aquesta rondalla?
2. Escriviu què hauríeu fet si haguessis hagut d’acompanyar a en Pere a la Vall dels lleons?
Llegim en parella!
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FULL D’ACTIVITAT 8
Abans de llegir... Abans de començar, feu una llista de les coses que sabeu d'aquest animal?
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Llegim en parella!
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Comprensió lectora
1. Quines de les coses que sabíeu dels guepards apareixen en el text que heu llegit? S’explica
amb les mateixes paraules que ho heu escrit a la llista del començament?
2. Havent llegit el text, per què diríeu que és tan conegut el guepard?
3. En les zones on viu el guepard, com us imagineu que és l'herba, alta o baixa? Per què?
4. Per què li serveix, la cua, al guepard?
5. Completeu el següent esquema:

Guepard

Lleó

6. Per què a la manera com ataca el Guepard se’n diu “atac llampec”?

Activitats complementàries
1. Per què diríeu que el títol del tercer apartat del text es diu Conserves, no gràcies?
2. En el text es cita el lleons, les hienes i els voltors com animals que mengen el que han caçat
altres animals, sabeu com es diuen aquest tipus d'animals? Podeu buscar informació.

Llegim en parella!
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FULL D’ACTIVITAT 9
Abans de llegir: Mireu el següent text sense llegir. De què creieu que ens està parlant? Quin tipus de text és: un
cartell publicitari, un article del diari o un fullet informatiu?

Llegim en parella!
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Comprensió lectora:
1. Què us ha sorprès de la informació què apareix en el text?
2. Qui ha elaborat aquest fullet? Creieu que és necessari informar a la població sobre els beneficis de
menjar fruita? Per què?
3. Per què creieu que hi ha tants colors en el text?
4. Quantes racions de fruita i verdura consumeixes al dia? Estàs per sota del que proposa el
Departament de Salut?
5. Comenteu quines són les coses que pots canviar per millorar la vostra salut?
Activitats complementàries
1. Feu un llistat de fruites i verdures que conegueu.
2. Fes un llistat de plats que mengeu a casa que estiguin elaborats amb fruites o verdures .

Llegim en parella!

COL·LEGI TERESIÀ
TORTOSA
Centre concertat

FULL D’ACTIVITAT 12

Abans de llegir... Sabeu de què parla aquest text?
Les abelles porten el pol·len de les
flors a les potes. Aquest és de color
groc. També fan cera.
Algunes abelles agafen pròpolis, una
substància gomosa de les gemmes de
les plantes, per fer el rusc.
Tenen ales, sis potes i un fibló al
final de la part del darrera que, quan
les molestes, el fan servir per picarte. Quan et piquen, ens surt com un
gra i fa mal.
Les abelles fan la seva casa i es diu rusc
o eixam.
En un eixam hi ha moltes abelles. Al rusc
només hi ha una reina.
Les abelles obreres fan la mel mentre
que la reina pon els ous.
Les obreres tenen cura de les larves. L’
abellot té com a tasca aparellar-se
amb la reina.

Les abelles fan la mel i quan l’acaben
de fer, uns senyors que es diuen
apicultors l'agafen i la posen en
pots, els etiqueten i després els
posen en un camió i se'ls emporten
per vendre.
Els apicultors que agafen la mel
tiren fum per a que se'n vagin.

Llegim en parella!
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Comprensió lectora
1.
2.
3.
4.
5.

Quina diferència hi ha entre un eixam i un rusc?
Anomeneu els diferents tipus d’ abelles que surten al text.
Totes les abelles fan mel?
Fabriquen alguna substància més a part de la mel?
T’ha picat mai una abella? Quina tècnica utilitza l’apicultor mentre recull la
mel per allunyar les abelles de l’ eixam?

Activitats complementàries
1. Sabeu quin tipus d’ animals són les abelles?
2. Quins productes fabriquen les abelles? I per a que els utilitzem?
3. Observeu detingudament el rusc i si voleu el podeu dibuixar.

Llegim en parella!

