
Feina	Aula	d’Acollida	GRUP	0B	(Xènia	Gil)	
	

1. Observa	la	imatge	i	escriu	el	número	corresponent: 
 

	
	
	

	
	
	
	
	



2. Llegeix	el	text	amb	atenció:		
	

Els arrossars de Sueca 

 
L’arròs és un dels aliments bàsics en moltes parts del món. A la Comunitat Valenciana es 
cultiva sobretot a Sueca, la capital de la Ribera Baixa. Els arrossars que l’envolten formen 
un paisatge sempre canviant: verd a la primavera, quan surten els primers brins d’arròs; 
groc a l’estiu, quan els camps s’omplin d’espigues daurades; marró a la tardor, quan 
l’arròs ja s’ha collit i la terra reposa; i lluent com un mirall a l’hivern, quan els camps 
s’inunden. 
 

	
3. El	dia	23	d’abril	a	Catalunya	es	celebra	una	festa	molt	important,	Sant	Jordi.	Busca	per	

internet	perquè	es	celebra	aquesta	festivitat	i	explica	en	què	consisteix.		

	

	

	

	



 
4. Cada	país	té	les	seves	pròpies	festes.	Em	podríeu	explicar	quina	és	la	festa	més	important	

que	es	celebra	al	vostre	país?	
 

 
 

5. Relacioneu	les	imatges	amb	el	text	que	li	correspon:	

	

 



6. Observa	el	vídeo	següent	i	contesta	si	són	verdaderes	o	falses	les	següents	afirmacions:	

	

https://www.youtube.com/watch?v=detf2kH7PY0 

 V F 
1. Els	cotxes	i	els	mòbils	existien	   

2. El	drac	era	un	monstre	simpàtic	   

3. Cada	dia	li	donen	3	ovelles	al	drac	per	menjar	   

4. El	rei	dona	la	princesa	al	drac	perquè	se	la	mengi	   

5. Sant	Jordi	mata	al	drac	   

6. Apareix	un	roser	amb	roses	blaves	   

	

	



 

Feina Aula d’Acollida GRUP 0C (David Martínez) 
 
 
 
 
 

1. Llegeix aquest poema i fes les activitats.  
 

ABRIL 
 

Per l’abril, 
si cada gota en val mil, 
cada rosa en val deu mil 
i cada llibre cent mil. 

 
Amb pluja, roses i llibres 
celebrem la festa gran, 
que ningú no en quedi fora, 
ni els d’ara ni els qui vindran; 
els d’ara, per fer patxoca 
al costat de l’alt patró, 
els qui vindran, per si toca 
d’afegir-hi més saó, 
perquè sant Jordi se senti 
sempre ben acompanyat 
i ens ajudi, als uns i als altres, 
a poder guanyar el combat 
que fa tants segles que dura 
i encara no s’ha acabat. 

 
Per això, quan l’abril pinta 
tots els marges de color 
i fa les nits molt més tèbies 
i el cel més encisador, 
convé que tots, nois i noies, 
cantem ben fort la cançó: 

 
Per l’abril, 
si cada gota en val mil, 
cada rosa en val deu mil 
i cada llibre cent mil. 

 
Miquel Martí i Pol 
Obra poètica V 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 

1. El mes d’abril és a ________________________________ 

a. l’hivern b. la tardor c. l’estiu d. la primavera 
 

2. Escriu les quantitats següents: 

a. mil:   

b. deu mil:   
 

c. cent mil:   
 
 

3. Quina festa se celebra el mes d’abril? 
 
 

4. Què es regala en aquesta festa? 
 
 

5. «Cada gota en val mil», vol dir: 

a. no plou mai b. va molt bé que plogui c. no va bé que plogui 
 

6. Busca en el poema els contraris d’aquestes paraules: 

a. tothom:   

b. dins   

c. abans   

d. perdre   

e. fluix  
 

7. «Fer patxoca» vol dir: 

a. fer pena b. fer por c. fer goig 
 

8. «Nits tèbies» vol dir: 

a. que fa molta calor b. que fa molt fred c. que ni fa fred ni fa calor 
 

9. Saps de quin color és la rosa que es regala per Sant Jordi? 

a. blanca b. rosa c. vermella d. blava 
 

10. Com celebres tu el dia dels enamorats? 
 

 



 

 
 
 
 

2.- Llegeix el text i fes les activitats.  
 

 

Temptacions! 

Vaig anar a comprar-me roba amb la intenció de trobar uns pantalons i una ja-               
queta negres que sempre queden bé. De seguida vaig trobar el que volia. La              
talla m’anava bé i el preu era raonable. Quan ja sortia de la botiga, vaig veure                
una faldilla que combinava amb la jaqueta i vaig pensar que per una mica més               
podria tenir dos conjunts! Mentre me l’emprovava, la dependenta, molt amable,           
em va ensenyar una camisa blanca molt elegant i una d’estampada que hi             
donava un aire més informal. 

Només em faltaven les sabates per acabar-ho d’arrodonir. En vaig triar unes de             
negres, molt clàssiques, amb un bon taló. Però per altres ocasions, també            
podia acabar de fer l’esforç i comprar-me unes sandàlies vermelles, planes, que            
eren una meravella. No m’hi vaig poder resistir. Ara sí que ja n’hi havia prou! I                
unes arracades de botó o unes d’allargades. I un penjoll que hi fes joc? 

Em sembla que l’única cosa que em podria permetre d’ara endavant seria un             
cin- turó per aguantar els pantalons perquè, per poder pagar tot el que havia              
gastat, hauria de fer dejuni una colla de dies! 

M. Pujol 
 
 
 
 
 
 

 

1. Què es volia comprar la protagonista? 
 
 

2. Ho va comprar de seguida? Per què? 
 
 

3. Quantes camises es va comprar, finalment? Com eren? 
 
 

4. Es va comprar alguna cosa més? 
 
 

5. Com eren les sabates? 
 
 

6. Com eren les sandàlies? 
 

 



 

 
 
 
 

7. T’agradaria fer el mateix que la protagonista? 
 
 

8. T’agrada anar a comprar roba o et posa nerviós/osa? 
 
 

9. Explica què volen dir aquestes expressions en aquest text: 

un penjoll que hi fes joc   

fer dejuni   

10.Escriu el contrari de: 
 

Estampat  

Informal  

Una colla de dies   

Raonable   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

       3.- Llegeix el text i respon les preguntes del qüestionari.  
 

Maria Mas i Muntanya 
Vaig néixer a Figueres l’11 de març de 1970. Segons diuen, era un dia clar de                
primavera. Per desig exprés de la meva àvia materna em van posar Maria Mas i               
Muntanya. Tres emes, símbol de bona sort, diuen els supersticiosos. 

La meva infantesa va passar plàcidament entre la família, l’escola i les llargues             
vacances d’estiu a casa dels meus avis paterns, en Josep i la Pepa. 

Als 18 anys vaig deixar enrere la tranquil·litat que dóna la llar familiar per anar               
a estudiar a Barcelona. Era al setembre de l’any 1988. Van venir tres anys              
d’experiències irrepetibles, fins que al 1991 un seguit de coincidències, que ara            
no vénen al cas, varen portar-me de vacances a Itàlia i allà vaig conèixer la que                
encara avui és la meva “mitja taronja”. 

Itàlia... Què us en puc explicar? És un paradís. La gent és amable, generosa i               
una mica cridanera. I la cuina... Ah! La pasta, el carpaccio, els gelats... Em vaig               
engreixar com una vaca! 

Quan vaig tornar a Barcelona, al novembre de 2000, jo tenia 30 anys, un marit,               
dos fills, un munt d’experiències i una carrera universitària a mig fer. Com que              
tothom diu que sóc més tossuda que una mula, contra totes les opinions i              
pronòs- tics, vaig decidir acabar els estudis que havia abandonat. Només em            
faltaven dos cursos. Vaig trigar sis anys per acabar! Finalment al juny de 2006              
vaig poder presumir d’un títol universitari. Havien passat 18 anys des que vaig             
començar fins que vaig acabar. Em va saber molt greu posar punt i final a               
aquesta etapa de la meva vida. Durant tots aquells anys, quan em demanaven             
a què em dedicava, jo sempre podia respondre que estudiava. Ara, quan em             
fan la mateixa pregunta, amb tristesa, he de respondre que estic a l’atur i em               
sembla, que tal i com estan les coses, va per llarg. 

M. Pujol 
 
 
 

 

1. Com es diu la protagonista de nom? I per què? 
 
 

2. Com es diu de cognoms? 
 
 

3. Quan va néixer? 
 
 

4. On va néixer? 

 



 

 
 
 
 

5. On va passar la infantesa? 
 
 

6. Què va fer als divuit anys? 
 
 

7. A quina edat va anar a viure a Barcelona? 
 
 

8. Què va fer l’any 1991? 
 
 

9. Com són els italians, segons la Maria? 
 
 

10. Què li va agradar més d’Itàlia? 
 
 

11. Quin any va tornar a Barcelona? 
 
 

12. La Maria és soltera? 
 
 

13. Com és la Maria? 
 
 

14. Quin any va començar i quin any va acabar la carrera universitària? 
 
 

15. Què fa ara? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- Escriu un text on expliquis com estàs vivint aquest dies a casa, què fas cada dia, com                  
ocupes el temps i, després, quan el tinguis escrit, grava un àudio o un vídeo explicant-ho i                 
envía-li al professor David al seu correu. (david.martinez@tapiro.cat) 
 
 

 



ACOLLIDA GRUP 1 Cristina Cabré 

 

Feina Aula d’Acollida GRUP 1 (Cristina Cabré) 
 

 

   #joemquedoacasa 

COVID-19 

 

POBRE TONI 
Llegeix el text i respòs a les preguntes: 

La professora havia organitzat uns partits entre les diferents classes i el dijous             

següent s’havia de jugar la final. Segurament l’equip d’en Toni guanyaria. Els            

dos equips tenien bons jugadors. Tots els alumnes estaven molt nerviosos. 

Va arribar el dia i, a l’hora de matemàtiques, en Toni va agafar un tros de paper,                 

en va fer una bola i la va llençar a la paperera com si ho fes a una cistella de                    

bàsquet. 

El mestre, en Joan, quan el va veure, el va castigar sense sortir al pati i ell es va                   

enfadar. El timbre va sonar i els alumnes es van aixecar de les cadires, avorrits               

com sempre, com si no hagués passat absolutament res. 

En Toni es va apropar al mestre Joan i li va demanar “per favor” que li canviés el                  

dia del càstig, però aquests, inflexible, li va dir que no podia ser. 

1. Perquè van castigar al Toni? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Què va passar després del pati? Continua la història . (100 paraules és suficient) 



ACOLLIDA GRUP 1 Cristina Cabré 

 

Aquesta segona activitat del “Peix irisat” activitat la podràs fer si 
el pots conectar a internet sense dificultat, si no pots, no passa 
res. 
 

El peix irisat  

El peix irisat, gràcies a les seves escates de mil colors, és l’animal             
més bonic de l’oceà. Tot això, es troba sol. Per què els peixos no              
volen jugar amb ell? Què farà el peix irisat per tenir més amics? 

 

Vídeo del conte. 
https://m.youtube.com/watch?v=pPh0x130hFI 

 

Contesta a les preguntes sobre el video: 

 

*Com és el peix irisat? 

 

*Què són les escates d’un peix? 

 

*Per què no volia compartir les escates amb els altres peixos? 

 

*Quin altre animal l’ajuda i li dona un bon consell? 

*Què aprenem amb aquest video? 

https://m.youtube.com/watch?v=pPh0x130hFI


ACOLLIDA GRUP 1 Cristina Cabré 

 

 
 

EL LLEÓ BABÀ  

 

El dilluns, el lleó Babà no va dormir sol. El pollet Cuac-cuac li anava darrera 

perquè tenia por i, el lleó, com que l’estimava tant, el deixava dormir devora 

ell, perquè no tingués fred ni por. I, així, el pollet es va dormir ben tranquil i 

content. I abans dedormir-se va dir al lleó que l’estimava molt perquè era molt 

bo, i perquè la seva veu no era com la dels altres lleons que espantaven, sinó 

que era fluixeta i suau, com  el seu pèl. 

L’endemà el matí, en Babà va provar de parlar, una altra vegada i la seva veu va 

sortir fluixeta i dèbil, com sempre. Però en Babà ja no estava trist. Li 

agradava tenir una veu que no espantava en Piu-piu ni altre animal de la selva. 

Quan en Babà va ser gran, va anar a una escola de cant per aprendre a cantar, 

ja que tenia una veu molt especial. 

I així va ser el primer lleó cantant de la selva. I quan cantava tots els animals 

s’aturaven de fer feina, per escoltar amb atenció en Babà.   

El pollet també va voler anar a la mateixa escola, i també va aprendre   a 

cantar. Quan tots els altres animals els varen escoltar decidiren que podien 

fer una banda de músics. I així ho feren.  

 



ACOLLIDA GRUP 1 Cristina Cabré 

 

Comprensió lectora: 

1.Quins animals surten a la història?_____________________ 

 

2. Per què estava trist en Babà?________________________ 

 

3. A qui estimava molt en Babà?_________________________ 

 

 

Redacció: 

Continua la frase i escriu un altre final (100 paraules mínim) 

- I així va ser el primer lleó cantant de la selva...Ho feia molt bé, un dia... 

 
 
 

Bona setmana! 

Tranquils, que de tot això en sortirem més forts!! 

 

 



Deures	grup	2	Aula	d’Acollida			-	Isaura	Figueres	

Feina	Aula	d’Acollida	GRUP	2	(Isaura)	
	
Bones alumnes! Com esteu? Ja ens anem comunicant com podem a través del Classroom i 
aquesta setmana m’he quedat més tranquil·la. Molts de valtros ja m’heu fet arribar que esteu 
bé. I m’he posat molt contenta, com no pot ser d’altra manera! La situació cada cop és més 
difícil perquè tenim més ganes de tornar a la normalitat, però hem de prendre paciència... per 
tornar-nos a trobar: valtros tornar a “fer parlar” com dic jo, i jo... tornar-vos a renyar! Quines 
ganes! Ü 
 
El que us proposem aquest cop està relacionat amb Sant Jordi. Com ja sabeu el dia 23 d’abril 
és molt important per als catalans. L’amor i la cultura, així com la literatura i la fantasia són 
els protagonistes de la diada. És un dia que no és festiu... però que l’hem de fer el més 
especial que puguem. Per això us proposo el següent: un joc on podeu jugar sols o amb 
companyia. Necessiteu un dau. Si no en teniu cap a mà, el podeu fabricar fàcilment amb 
paper o també hi ha aplicacions a internet: per exemple, https://www.tirardado.com. 
Tal com indica la primera graella, heu de tirar cinc cops. I a cada tirada, segons el número 
que us surti, tindreu una opció. Assenyaleu cada opció.  
Per exemple, si el primer cop que tireu el dau us surt un 4, assenyaleu de la columna “tirada 
1”, el quadre “cavaller/cavalleressa”. Si el segon cop que tireu, us surt un 2, assenyaleu de la 
columna “tirada 2” la casella on posa “ferotge”. Ho enteneu? Doncs això ho heu de fer 5 cops. 
Quan tingueu una opció marcada a cada columna, les heu de posar a la següent 
imatge/quadre. Al primer apartat, poseu totes les opcions que us han sortit i, amb aquestes 
opcions, ja podeu redactar la vostra llegenda! 
Abans de redactar la llegenda definitiva en aquest dossier, us recomanem que feu els 
diferents esbossos (versions) en un altre full. Penseu que l’haureu de repassar i trobareu 
errors que haureu de corregir. Us recomaneu que ho passeu per algun corrector, com per 
exemple aquest: https://www.softcatala.org/corrector/ 
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