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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”?

_______________________________________________________________________________________

EXPRESSIÓ ESCRITA
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7. Llegeix la següent narració i continua-la, com a mínim, 5 línies més:
Un nanet petit com un ciuró vivia dins d'un bolet. Un dia va sortir a passejar, se li va fer
de nit i es va perdre pel bosc. Tot era fosc com una gargamella de llop i va posar-se a dormir
ajupit al costat d'un arbre gegant. L'endemà al matí, quan es va despertar...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
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7e

Les bruixes
Les bruixes de debò es vesteixen amb roba corrent i s’assemblen molt a les dones corrents. Una bruixa de
debò odia els nens amb un odi roent i abrasador.
Una bruixa de debò sempre porta guants perquè en lloc d’ungles té unes urpes fines i ganxudes. Porta
perruca de primera categoria, que s‘assembla molt al cabell natural, per amagar-se la calba. Tenen els
forats del nas una mica més grossos que la gent normal per poder olorar els nens. El seu olfacte és
extraordinari.
Els ulls d’una bruixa de debò tenen al centre un punt negre que canvia de
color, alternant el color del foc i el del gel. La seva saliva és de color blau i la
fan servir per escriure amb ploma. Tenen els peus molt amples, cairats de la
punta i sense dits.
Roald Dahl

8. Què vol dir al text l’expressió “de primera categoria”?
A.
B.
C.
D.

Molt real.
Artificial.
Falsa.
Elegant.

9. Les bruixes tenen els forats del nas més grossos que la gent normal per...
A.
B.
C.
D.

mocar-se millor.
sentir la por dels nens.
olorar els nens.
tenir millor olfacte.

10. Quina d’aquestes paraules és sinònima d’extraordinari?
A.
B.
C.
D.

Comú.
Norma.
Corrent.
Excepcional.

11. Aquest text és...
A.
B.
C.
D.

informatiu.
descriptiu.
poètic.
instructiu.

12. Quina informació NO és correcta?
A.
B.
C.
D.

Les bruixes tenen la saliva blava.
Les bruixes porten guants i perruca.
Les bruixes tenen els peus amples, cairats de la punta i amb molts de dits.
Les bruixes tenen al centre dels ulls un punt negre que canvia de color.

13. Escriu dues paraules que apareixen al text que siguin antònimes.
__________________________________________________________________________________ ____
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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 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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El colpbol
Espai i material :
El colpbol és un joc d’equip que es juga amb una pilota de plàstic a
una pista poliesportiva amb dues porteries.
Nombre de jugadors:
Els equips han de ser mixts i formats per sis jugadors i un porter.
Normes del joc:
La base del colpbol és el copejament. La pilota només pot ser jugada a base de cops amb les mans, braços
o la part superior del cos. L’objectiu final és ficar-la dins de la porteria contrària (marcar gol).
Està prohibit copejar la pilota dues vegades consecutives, tocar-la amb cames o peus, copejar-la amb el
puny tancat, retenir-la, agafar-la o llançar-la amb una o ambdues mans i empènyer o agafar el contrari.
Totes aquestes infraccions es resolen amb faltes.
La pilota es treu des de la banda quan s’ha comès una falta o quan surt fora. Després d’un gol es treu des
del centre. No hi ha penals.
Temps :
La durada del partit és de dos temps de 12 minuts i 5 minuts de descans.

20. El colpbol es juga amb...
A.
B.
C.
D.

una pilota de bàsquet.
una pilota de beisbol.
una pilota de plàstic.
una pilota de futbol.

21. Què vol dir que els equips han de ser mixts?
A.
B.
C.
D.

Nins i nines.
Només nins.
Només nines.
Sobrassada i formatge.

22. La pilota NO es pot copejar amb...
A.
B.
C.
D.

el cap.
la mà.
el pit.
el genoll.

23. Quina d’aquestes normes és la correcta?
A.
B.
C.
D.

La pilota es pot agafar.
Es pot empènyer a un contrari.
Es treu de banda a cada falta.
En cas d’empat hi ha penals.

24. Per què creus que l’autor d’aquest joc li ha posat el nom de Colpbol?
_______________________________________________________________________________________

25. Quina és la durada d’un partit?
A.
B.
C.
D.

24 minuts.
29 minuts.
12 minuts.
17 minuts.
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