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Nom:       Data:  

COMPRENSIÓ LECTORA 1 

 

Fixa’t bé en aquesta classificació i contesta les preguntes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Quin dia es va jugar la última jornada de la lliga? 

___________________________________________________________________________ 

2. Quin és l’equip que ha quedat guanyador de la lliga? Amb quants punts? 

___________________________________________________________________________ 

3. Quina és la diferència de punts entre el primer i l’últim classificat? 

___________________________________________________________________________ 

4. A quina hora es va jugar el primer partit de la jornada del dia 28? I l’últim partit?  

___________________________________________________________________________ 

5. Escriu un petit text que estigui relacionat amb la informació que acabes de llegir: una crònica d’un 

partit, un dia d’entrenament, la celebració d’un gol, etc. El text ha d’estar ben escrit, sense gaires 

faltes, seguint un ordre i una coherència. Llegeix-lo un cop acabat per veure si s’entén i revisar les 

faltes.  
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COMPRENSIÓ LECTORA 2 

Fixa’t bé en aquest programa d’activitats i contesta: 

 

1. On tenen lloc aquestes activitats?  

______________________________

______________________________

______________________________ 

2. Des de quina hora puc començar al 

gimnàs? A quina hora acaben les activitats? 

______________________________

______________________________

______________________________ 

3. Escriu sis activitats diferents que 

puguis fer al matí al gimnàs. 

______________________________

______________________________ 

______________________________

______________________________

______________________________

4. Escriu sis activitats diferents que 

puguis fer a la tarda al gimnàs. 

______________________________

______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Per què creus que les activitats tenen colors diferents?   

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Quina activitat t’agradaria fer? Escriu un petit text explicant quina activitat has triat, què s’hi fa, 

quin material necessites, per què t’agrada, etc. El text ha d’estar ben escrit, sense gaires faltes, 

seguint un ordre i una coherència. Llegeix-lo un cop acabat per veure si s’entén i revisar les faltes.  

  



Laia Hierro – Idees de classe 
 

Nom:       Data:  

COMPRENSIÓ LECTORA 3 

Fixa’t bé en aquesta carta de pizzes de la pizzeria Carpi i contesta: 

 

1. Quina pizza escolliries tu? Per què? Quin preu té?. 

___________________________________________________________________________ 

2. Quant costa afegir un ingredient addicional en una pizza petita? I en una mitjana? I en una gran? 

___________________________________________________________________________ 

3. Quines diferències hi ha entre la pizza Calzone i la SuperCalzone? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Quina és la diferència de preu entre la pizza més cara i la més barata en mida mitjana?  

___________________________________________________________________________ 

5. Quina de les pizzes de la carta és la que té menys ingredients? Quina és la que en té més? 

___________________________________________________________________________ 

6. Descriu la teva pizza preferida sense deixar-te cap detall: massa, mida, ingredients, etc. Després, 

dibuixa-la al darrera. El text ha d’estar ben escrit, sense gaires faltes, seguint un ordre i una 

coherència. Llegeix-lo un cop acabat per veure si s’entén i revisar les faltes. 
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COMPRENSIÓ LECTORA 4  

 

Fixa’t bé en aquest mapa de la Cursa de Bombers del 2012 i contesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. En quina ciutat o població creus que té lloc aquesta cursa? Per saber-ho fixa’t en els carrers i els 

noms que hi apareixen. 

___________________________________________________________________________ 

2. Quants quilòmetres de longitud té aquesta cursa? 

___________________________________________________________________________ 

3. Si se surt des de M. Argentera, escriu tot el recorregut que seguiran els corredors fins l’arribada: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Què creus que volen dir les senyals en forma de creu que hi ha al llarg de tota la cursa? I la que té 

forma d’ampolla al km 4? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Escriu un petit text que estigui relacionat amb la informació que acabes de llegir: una crònica d’un 

corredor, un dia d’entrenament, la sensació d’arribada a la meta, un corredor que es fa mal, etc. El 

text ha d’estar ben escrit, sense gaires faltes, seguint un ordre i una coherència. Llegeix-lo un cop 

acabat per veure si s’entén i revisar les faltes.  
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COMPRENSIÓ LECTORA 5 

Fixa’t bé en les instruccions per a fer aquesta manualitat i contesta: 

  

MATERIAL: 

 Tres xapes de refresc d’ampolla 

 Pega líquida i celo 

 Retoladors de diferents colors 

 Cintes de diferents colors 

 Pintura blanca i pinzell 

 

INSTRUCCIONS: 

1. Netejar i assecar les tres xapes. 

2. Pintar-les de color blanc. 

3. Un cop seques, es pot dibuixar el nas, els ulls, la boca i els 

botons dins les xapes amb els retoladors que es vulgui. 

4. Per unir les tres xapes, s’ha de posar pega líquida en una punta 

i deixar assecar. 

5. Es talla un tros de cinta, del color que es vulgui, que es posarà com si fos un bufanda.  

6. Es talla un altre tros de cinta, del color que es vulgui, i es doblega per la meitat. S’enganxen els dos extrems 

amb cola o celo al cap del ninot. 

7. Si es vol, es pot afegir algun altre detall com un botó o un barret, unes mans, etc.  

 

1. Quin material necessites per fer aquesta manualitat? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Després de llegir les instruccions, et sembla complicada o fàcil? Per què? 

___________________________________________________________________________ 

3. Explica per què necessitem la cola líquida. Creus que també es podria fer amb pega de barra? Per què? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Si fessis aquesta manualitat, afegiries algun detall al teu ninot de neu? Quin? 

___________________________________________________________________________ 

5. En quina època de l’any creus que s’hauria de fer aquesta manualitat? Per què? 

___________________________________________________________________________ 

6. Descriu una manualitat de la mateixa forma que s’explica aquí: indicant el material i els passos per a que 

qualsevol persona ho pogués fer a casa. Fes un dibuix de la teva manualitat.  El text ha d’estar ben escrit, sense 

gaires faltes, seguint un ordre i una coherència. Llegeix-lo un cop acabat per veure si s’entén i revisar les faltes. 
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COMPRENSIÓ LECTORA 6 

Fixa’t bé en l’horari de tren i respon: 

 

1. Quin trajecte fa aquest tren? 

___________________________

___________________________ 

2. Per a quin dia estan prevists 

aquests horaris? 

___________________________

___________________________ 

3. A quina hora puc agafar el primer 

tren? A quina hora surt el darrer 

tren? 

___________________________

___________________________

___________________________ 

3. Generalment, quant dura el viatge? 

___________________________

___________________________ 

4. Haig d’anar al teatre a Barcelona. 

L’obra comença a les 21.30. Quin tren 

recomanaries que agafés? 

___________________________

___________________________ 

5. Si he arribat a Barcelona a les 

11:.06, a quina hora he agafat el tren? 

Quant ha durat el viatge? 

___________________________

___________________________ 

6. Has agafat mai el tren? Descriu el teu viatge en tren: què et va semblar, on vas anar, amb qui 

anaves, què és el que més et va agradar, quant va costar el bitllet, etc. Si no has pujat mai, pensa com 

deu ser viatjar en tren i explica-ho. El text ha d’estar ben escrit, sense gaires faltes, seguint un 

ordre i una coherència. Llegeix-lo un cop acabat per veure si s’entén i revisar les faltes. 
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COMPRENSIÓ LECTORA 7 

Observa el cartell d’aquesta pel·lícula i respon: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Com es titula aquesta pel·lícula? 

___________________________________________________________________________ 

2. De què va? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Per quina edat està recomanada la pel·lícula?  

___________________________________________________________________________ 

4. Quin és el nom de la productora que ha fet possible la pel·lícula? 

___________________________________________________________________________ 

5. Explica la teva pel·lícula preferida amb tots els detalls possibles per a que algú que no l’hagi vist entengui tot 

l’argument. Vigila amb l’ordre! El text ha d’estar ben escrit, sense gaires faltes, seguint una coherència. Llegeix-

lo un cop acabat per veure si s’entén i revisar les faltes. 
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COMPRENSIÓ LECTORA 8 

Observa la portada i la contraportada del llibre i contesta: 

 

1. Com es titula aquest llibre? 

___________________________________________________________________________ 

2. De què va? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Qui és el seu autor? 

___________________________________________________________________________ 

4. Per quina edat està recomanat?  

___________________________________________________________________________ 

5. Quin és el nom de l’editorial del llibre? Quin número de la col·lecció és? 

___________________________________________________________________________ 

6. Explica el teu llibre preferit amb tots els detalls possibles per a que algú que no l’hagi llegit 

entengui tot l’argument. Vigila amb l’ordre! El text ha d’estar ben escrit, sense gaires faltes, seguint 

una coherència. Llegeix-lo un cop acabat per veure si s’entén i revisar les faltes. 
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COMPRENSIÓ LECTORA 9 

Observa el menú d’aquest restaurant i respon: 

 

1. De quin restaurant és aquest menú? 

___________________________________________________________________________ 

2. Quant costa i què inclou? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Què triaries tu si anessis a aquest restaurant? 

___________________________________________________________________________ 

4. Creus que aquest restaurant té un menú equilibrat? Justifica la teva resposta. 

___________________________________________________________________________ 

5. Elabora el cartell d’un restaurant. El text ha d’estar ben escrit, sense gaires faltes, seguint una 

coherència. Llegeix-lo un cop acabat per veure si s’entén i revisar les faltes. 

RESTAURANT        TECA 

Primer plat 

Amanida verda 

Macarrons amb tomàquet 

Sopa de galets 

Segon plat 

Pollastre amb patates 

Carn arrebossada amb amanida 

Lluç al forn amb guarnició 

Postre 

Iogurt 

Fruita del temps 

Gelat 

8 €. Pa i aigua inclòs en el menú. 
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COMPRENSIÓ LECTORA 10 

Observa la portada i la contraportada del llibre i contesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. De quin joc ens parlen aquestes instruccions? 

___________________________________________________________________________ 

2. Hi saps jugar? T’agrada? Per què? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Què s’ha de fer si un jugador cau a la casella MORT? 

___________________________________________________________________________ 

4. Què passa quan un jugador fa trampes en un joc? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Escriu les instruccions d’un joc que coneguis. El text ha d’estar ben escrit de manera que només 

llegint-ho tothom sàpiga jugar. Llegeix-lo un cop acabat per veure si s’entén i revisar les faltes. 

Material 

 Fitxes de colors, una per a cada jugador 

 Dau 

Regles del joc de l’oca 

 Els jugadors col·loquen les fitxes a la sortida 

(núm. 1). 

 Llencen el dau. La persona que tregui el 

número més alt serà el primer en començar. 

 S’avancen tantes caselles com el número que 

ha sortit al dau. 

 Si el jugador cau en les caselles especials ha 

de fer el següent: 

 Casella de la OCA, el jugador ha de 

moure’s fins la següent casella que tingui 

una oca i ha de tornar a tirar tot dient: 

d’OCA A OCA I TIRO PERQUÈ EM TOCA. 

 Casella del POU, el jugador ha de quedar-

se sense tirar una ronda. 

 

 

 Casella del PONT, el jugador ha de moure’s fins al següent pont i ha de tornar a tirar  tot dient: DE 

PONT A PONT i TIRO PERQUÈ EM MOU EL TORRENT. 

 Casella de la MORT, el jugador ha de tornar a començar des de la casella 1.  

 Guanya el jugador que arriba abans a la casella final (núm. 63). 
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COMPRENSIÓ LECTORA 11 

Observa aquesta recepta màgica i contesta les preguntes: 

 

 

1. Per a què serveix aquesta recepta? 

____________________________________

____________________________________ 

2. Quins són els seus ingredients? 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

3. On compraries  o trobaries els ingredients que 

necessita la recepta? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

4. Qui creus que pot necessitar aquesta recepta? Per què? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Qui imagines que ha pogut crear la recepta? Per què? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Quins estris de cuina són necessaris per poder fer l’esprai? Es poden trobar en una cuina qualsevol? 

___________________________________________________________________________ 

7. En quin ingredient tens llibertat per posar la quantitat que tu desitgis?  

___________________________________________________________________________ 

8. Escriu una recepta màgica que serveixi pel que tu vulguis i tingui els ingredients que tu triïs. 

Recorda que has fet moltes receptes de cuina i totes han de portar els ingredients, els estris 

necessaris i els passos per fer la recepta. A més, has d’explicar per a què serveix. El text ha d’estar 

ben escrit i ordenat, de forma que tothom pugui fer la recepta a casa si ho desitja. Llegeix-lo un cop 

acabat per veure si s’entén i revisar les faltes.  
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COMPRENSIÓ LECTORA 12 

Fixa’t en la programació de TV3 pel dia 8 de Gener del 2014 i respon: 

 

 

1. A quina hora comencen a retransmetre a TV3? A quina 

hora acaba la programació? 

__________________________________________ 

2. En quins programes puc veure les notícies? A quines 

hores els fan? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

3. Quant dura la sèrie “La Riera”? 

__________________________________________ 

4. Quins programes estan dedicats a la música? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

5. Quin dia de la setmana va ser el dia 8 de Gener? 

__________________________________________ 

6. Has vist algun d’aquests programes alguna vegada? Quin? De què tracta? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. De què creus que poden parlar al programa “El medi ambient”?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. Quin és el programa amb una duració més breu? 

___________________________________________________________________________ 

9. Quin és el teu programa preferit? Explica de què va el programa, qui són els protagonistes, perquè 

t’agrada, a qui el recomanaries, etc. Vigila amb l’ordre! El text ha d’estar ben escrit, sense gaires 

faltes, seguint una coherència. Llegeix-lo un cop acabat per veure si s’entén i revisar les faltes. 

Hora Programa 

06:00 Notícies 3/24 

08:00 Els matins 

14:20 El medi ambient 

14:30 Telenotícies migdia 

15:40 Cuines 

15:50 La Riera 

16:35 Divendres 

18:42 Murdoch mysteries 

19:47 Espai Terra 

20:20 El Gran Dictat 

21:00 Telenotícies vespre 

21:50 Alguna pregunta més 

22:30 Pel·lícula 

00:10 La bèstia 

00:55 Divendres 

02:45 Els informàtics 

03:15 Fusió i swing a l’estudi 

04:00 Blues a l’estudi 

05:00 Ritmes a l’estudi 
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COMPRENSIÓ LECTORA 13 

Fixa’t en aquesta vinyeta i respon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Explica la història que succeeix en aquesta vinyeta.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Posa-hi un títol al petit còmic.  

___________________________________________________________________________ 

3. Qui són els protagonistes?  

___________________________________________________________________________ 

4. Creus que en Manolito ha entès la pregunta que feia la senyoreta? Per què?  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

5. Alguna vegada no has entès alguna explicació a la classe? Què no entenies? Què vas fer? 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

6. T’agraden els còmics? Justifica la teva resposta.   

___________________________________________________________________________ 

7. Fes un petit còmic d’entre 4 i 6 vinyetes. Fes bé els dibuixos i els diàlegs dins les bafarades per a 

que s’entengui. Abans de començar fes un petit esbós i pensa com ho faràs tot. Llegeix-lo un cop 

acabat per veure si s’entén i revisar les faltes. Pinta-ho i repassa amb el color negre.  


