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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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EXPRESSIÓ ESCRITA

7. Descriu el teu millor amic o amiga en 5 línies, com a mínim (no t’oblidis d’explicar com és
físicament i com és el seu caràcter):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Coca de iogurt
Ingredients
A punt de neu: batre molt les clares perquè
1 iogurt natural
2 tassons de sucre quedin ben consistents.
1 tassó d’oli
Tamisada: passar la farina per un tamís o colador
3 tassons de
perquè quedi més solta i sense impureses.
farina
3 ous
Eines necessàries: un motlle rodó, una forqueta, un
Pell de llimona
bol i un plat.
1 sobre de llevat
Preparació: 60 minuts.
1 poma
1. Separem els rovells de les clares i mentre remenem amb la forqueta, les muntem a punt de
neu dins el bol.
2. Barregem els rovells amb el sucre i a continuació afegim l’oli, el iogurt i la pell de llimona
ratllada al bol.
3. Incorporem la farina tamisada, i finalment, afegim les clares muntades, sense remenar
gaire perquè no baixen.
4. Quan ho tenim tot barrejat, incorporem la poma ratllada a trossets no gaire grossos.
5. Buidem la barreja dins un motlle, untat amb un poc de mantega, i el posem a coure al
forn durant 40 minuts.
6. Traiem la coca del forn i la deixem reposar perquè es refredi en un plat.

8. Què es proposa preparar?
A.
B.
C.
D.

Un pastís de xocolata.
Un entrepà.
Una coca de iogurt.
Una coca de poma.

9. Segons la informació del text, quina forma tindrà la coca?
A.
B.
C.
D.

Rectangular.
Redona.
Quadrada.
En forma de cor.

10. Quins d’aquests ingredients NO durà la coca?
A.
B.
C.
D.

Pastanaga.
Iogurt.
Poma.
Llimona.

11. Què vol dir “a punt de neu”?
A.
B.
C.
D.

Que hem de separar les clares dels rovells.
Que les clares no s’han de batre.
Que les clares han de quedar ben blanques.
Que les clares han de quedar ben consistents.

12. Escriu les parts d’una recepta de cuina.
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13. Quin temps ha de coure al forn?
A.
B.
C.
D.

30 minuts.
40 minuts.
50 minuts.
60 minuts.

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. Llavors 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 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. 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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Cursa atlètica

http://www.elitechip.net/
index.php?zwshow=compdet&id
comp=1469286&compsec=

20. Què s’anuncia en aquest cartell publicitari?
A.
B.
C.
D.

Una cursa de patins.
Una cursa infantil de pagament.
Una cursa d’atletisme de nit.
Una cursa atlètica de dia.

21. En quina estació de l’any té lloc aquesta cursa?
A.
B.
C.
D.

Primavera.
Estiu.
Tardor.
Hivern.

22. Què han de pagar els nins per participar-hi?
A.
B.
C.
D.

7 euros.
8 euros.
10 euros.
No han de pagar res.

23. La distància que s’ha de recórrer és...
A.
B.
C.
D.

més de vuit quilòmetres.
menys de set quilòmetres.
entre set i vuit quilòmetres .
entre sis i set quilòmetres.

24. De quines dues maneres, a més d’un cartell, anunciaries tu la cursa?
____________________________________________________________________________________

25. On t’has d’inscriure el mateix dia de la cursa?
A.
B.
C.
D.

A la pàgina web d’Elitechip.
Al Passeig Mare de Déu de la Victòria abans de les 19h.
Al Passeig Mare de Déu de la Victòria després de les 21h.
Al Passeig Mare de Déu de la Victòria entre les 19h i les 21h.
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