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COMPRENSIÓ ORAL

1. Quin tipus de text has escoltat?
A.
B.
C.
D.

Una poesia.
Una descripció.
Un conte.
Una història real.

2. Qui és la protagonista d’aquesta història?
A.
B.
C.
D.

Una nina.
Una velleta.
Una cantant.
Una ballarina.

3. En quina estació de l’any es conta la història?
A.
B.
C.
D.

Primavera.
Estiu.
Hivern.
Tardor.

4. Quina cançó canta la protagonista?
A.
B.
C.
D.

En Joan Petit.
Caragol treu banya.
Sol, solet.
Ara ve Nadal.

5. La protagonista d’aquesta història vivia en...
A.
B.
C.
D.

una casa en el bosc.
un poble imaginari.
una ciutat.
una casa molt gran.

6. Per què es diu “La Castanyera”?
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7. Fitxa’t en les següents vinyetes i explica què és el que passa:
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COMPRENSIÓ ESCRITA

Els xerpes
El Nepal és un país d’Àsia, situat entre l’Índia i la Xina, al
costat del Tibet. Alguns pobles estan al peu de l’Everest, la
muntanya més alta del món amb 8.848 m, al mig de la
serralada de l’Himàlaia.
Les persones que viuen a les valls més altes de l’Himàlaia
són els xerpes, un poble amistós, hospitalari i molt
respectuós amb la natura. Quan escalen muntanyes, els
xerpes es cansen menys que la resta de persones perquè estan acostumats i adaptats genèticament a viure a
molta alçada. Per aquesta raó, els xerpes sovint ajuden els alpinistes a pujar als cims de l’Himàlaia.
Acompanyar-los s’ha convertit en un gran negoci per a ells, que ha portat molts de diners i molta
prosperitat per a la zona.
El neozelandès Sir Edmund Hillary va ser el primer home, juntamen t amb el xerpa Tenzing Norgay, que va
trepitjar el cim de l’Everest el 29 de maig de 1953. Malgrat que no tots els xerpes fan de guies o portadors
d’alçada, la paraula xerpa s’utilitza incorrectament a Occident per designar, en general, els guies i
portadors, encara que no siguin xerpes.

8. A quin continent es troba el cim de l’Everest?
A.
B.
C.
D.

Àfrica.
Amèrica.
Europa.
Àsia.

9. Quina d’aquestes informacions és falsa?
A.
B.
C.
D.

L’Everest és la muntanya més alta del món.
Tots els xerpes són guies o portadors d’alçada.
Els xerpes estan acostumats a viure a molta alçada.
Els xerpes són un poble amistós i hospitalari.

10. El primer home que va pujar a l’Everest, juntament amb un xerpa procedia de...
A.
B.
C.
D.

Nova Zelanda.
Anglaterra.
Espanya.
França.

11. Canvia el títol del text.
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12. Quin tipus de turisme ha ajudat el poble xerpa a prosperar?
A.
B.
C.
D.

El turisme rural.
El turisme gastronòmic.
El turisme d’esports de muntanya.
El turisme cultural.

13. A Occident la paraula xerpa s’utilitza per a...
A.
B.
C.
D.

designar les persones que acompanyen els alpinistes a escalar les muntanyes de l’Himàlaia .
designar les persones que viuen a les valls més baixes de l’Himàlaia.
designar els escaladors.
designar els habitants del Nepal.

La llebre i la tortuga
Un dia una llebre es burlava de la lentitud d’una tortuga. La tortuga, sense sentir-se gens ofesa, li va
replicar:
- Pot ser que siguis més ràpida, però jo et guanyaria en una
competició.
I la llebre, totalment convençuda que allò era impossible, va
acceptar el repte.
La tortuga, tan convençuda estava de guanyar, que va deixar a la
llebre triar el recorregut i on seria la meta. I la llebre va triar un
camí ben fàcil per a ella, però ple d'obstacles perquè la pobra
tortuga, amb les cames tan curtes que tenia, s'entrebanqués tota
l’estona.
En arribar el dia de la cursa, van partir les dues alhora. La tortuga no va deixar mai de caminar a pas lent
però constant, i avançava tranquil·la cap a la meta.
En canvi, la llebre, que va sortir molt ràpida, en veure com deixava enrere la tortuga, va aturar-se a
descansar i es va quedar adormida davall d’un arbre. Quan va despertar, va mirar darrere seu per saber
on era la tortuga, però no la va veure. Espantada, va mirar endavant i va veure com la tortuga estava a
punt d'arribar a la meta. Va córrer i córrer tant com va poder, però no va poder fer res per avançar -la
tortuga. I així fou com la tortuga es proclamà vencedora.

14. Els personatges d’aquesta faula són...
A.
B.
C.
D.

un elefant i una tortuga.
una tortuga i un lleó.
una tortuga i una llebre.
una llebre i un conill.

15. Com era el camí que va triar la llebre?
A.
B.
C.
D.

Fàcil per a la tortuga i ple d’obstacles per a la llebre.
Difícil per a la tortuga i fàcil per a la llebre.
Difícil per a la llebre i ple d’obstacles per a la tortuga.
Fàcil per a la llebre i per a la tortuga.

16. De quina competició es tracta?
A.
B.
C.
D.

Una cursa.
Un bot d’alçada.
Un partit de futbol.
Un joc de punteria.

17. Quin d’aquests adjectius NO fa referència a la llebre?
A.
B.
C.
D.

Ràpida.
Convençuda.
Adormida.
Constant.

18. Com finalitza el text?
A.
B.
C.
D.

La tortuga guanya la competició perquè la llebre queda adormida.
La tortuga guanya la competició perquè les tortugues són més ràpides.
La llebre guanya la competició perquè és més ràpida.
La llebre guanya la competició perquè la tortuga és més lenta.

19. Què ens ensenya aquesta faula?
______________________________________________________________________________________ _
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M’estim la nit
Demà no tenc feina
i tal vegada em desperti tard.
M’estim la nit,
perquè sé que tothom dorm
i que el carrer baixa buit de silenci.
M’estim la nit,
perquè de dia no es veuen les estrelles
ni se sent el soroll dels camions dels fems.
M’estim la nit,
perquè la nit és somni,
i el somni és...
“és un llac d’aigües cristal·lines
on els cignes marxen cap al sol
i els xiprers xiulen tranquils
vora una tomba oblidada.”
M’estim la nit,
perquè la nit pot ser dia.
Vidal, Andreu

20. Què és aquest text?
A.
B.
C.
D.

Un conte.
Un còmic.
Un poema.
Una notícia.

21. Per què diu que tal vegada es despertarà tard?
A.
B.
C.
D.

Perquè té molta son.
Perquè no fa feina.
Perquè no hi ha escola.
Perquè s’anirà a dormir tard.

22. De les següents paraules que fan referència a la nit, quina NO apareix al text?
A.
B.
C.
D.

Somni.
Silenci.
Estrelles.
Sopar.

23. Les paraules de l’activitat anterior són...
A.
B.
C.
D.

verbs.
substantius.
adjectius.
adverbis.

24. Segons el text, què és el somni?
A.
B.
C.
D.

Un llac d’aigües cristal·lines.
El soroll dels camions dels fems.
El carrer que baixa buit de silenci.
És adormir-se.

25. Quin altre títol posaries a aquest text?
________________________________________________________________________________________________
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