
COMPETÈNCIA LECTORA - TASCA 14: I AVUI QUÈ EM TOCA? 
 
1. A quin mes corresponen les pàgines d’aquesta agenda? I a quina estació? Com 

ho indica? 
 
Les pàgines d’aquesta agenda corresponen al mes d’abril. Correspon a la primavera i ho 
indica decorant l’agenda amb flors. 
 
2. Marca l’opció correcta en cada cas: 

 
- De qui pot ser aquesta agenda? D’un estudiant de quart de primària. 

 
- El divendres apareix una nota ratllada i corregida. Quan pot haver-la escrit? 

El dimarts anterior. 
 

3. Observa aquestes imatges i explica a quina activitat es refereixen i quin dia la farà 
 

Imatge 1. Data: Dimarts, 16 / Activitat: Natació sincronitzada 
 
Imatge 2: Data: Dijous, 18 / Activitat: Anar al CAP a treure sang. 
 
Imatge 3: Data: Divendres, 19 / Activitat: Comprar a la plaça 
 
Imatge 4: Data: Dijous, 18 / Activitat: Esmorzar al Viadé. 
 

4.  Revisa l’agenda i respon: 
 

a) Quins dies té previst dedicar-se al treball dels amfibis? Amb qui el farà? 
 
Té previst dedicar-se al treball dels amfibis el dilluns 15 i el dijous 18. El farà amb la 
Jana i el Joaquim. 
 

b) Quin dia i a quina hora se celebrarà el festival de música? I quin dia assajarà? 
 
El festival de música se celebrarà el diumenge 21 a les 11h. Assajarà el divendres 
19 a les 17h. 
 

c)  Arribarà puntual a l’escola, dijous? Per què? 
 
El dijous no arribarà puntual a l’escola perquè ha d’anar al CAP a que li treguin sang 
i, després, anirà a esmorzar. 
 

d)  A quina hora surt normalment de l’escola? I dimecres, què ha de fer a la 
sortida? 

 
Normalment surt a les 16:30h de l’escola. Dimecres ha d’anar a casa de la tieta. 



e) Què volen dir les dues emoticones que ha afegit a l’agenda? 
 

La primera vol dir nervis, susto. La segona vol dir que està contenta. 
 

f) Quina activitat tenen programada els caps del cau per a la sortida? 
 

L’activitat que tenen programada els caps del cau per a la sortida és restaurar les 
barraques de la vinya. 
 
 
  


