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Pàg. 3

3.
Els tiranosaures podien mesurar fins
a dinou metres de longitud. F.
Els rèptils que volaven o que vivien
a l’aigua no eren dinosaures. C.
El monstre del llac Ness deu ser un
pterosaure. F.
La desaparició dels dinosaures no és
cap misteri. F.
Van desaparèixer per culpa del fred
i d’un meteorit. C.

2.
Un secret.
Entendre.
L’estimes.
Personificació.
Tristesa.
Ignorància.
Companyia.
Un estel guia.

Pàg. 9

3.
Els llibres.
Té tres estrofes. La primera té vuit
versos; la segona, quatre versos; i la
tercera, quatre versos.

2. C / F / F / C / F / C
3.
—Què és per vostè l’arqueologia? Una vocació que vaig convertir en
professió.
—Cal entusiasme i molt d’esforç,
oi? - Has de treballar moltes hores
en tasques àrdues.
—On va ser? - A l’Antàrtida.
—Què hi van trobar? - El cos
congelat d’un tiranosaure.
—Què va passar? - Van néixer dos
tiranosaures.

4.
Cada llibre té una història escrita
amaga.
Cada persona imagina com és
aquesta història de manera diferent.
En cada pàgina d’un llibre es pot
aprendre i els aprenentatges que en
traiem ens poden acompanyar,
ajudar...
Pàg. 5

4. Resposta oberta.
2. F / C / C / F / F / C
Pàg. 11
3. Resposta oberta.
2.
«Els monstres no existeixen.»
A l’estany de Banyoles.
Pescaven.
Tenia un coll llarg i escates.

4. 5 /4 /5 1 / 6 /3 /2
Pàg. 7
2.
A terra ferma.
Els dinosaures no reptaven.
A tots els continents.
Era d’allò més suau.

3.
Els va observar amb curiositat.
Perquè potser no menja carn.
De les llegendes se n’ha de creure la
meitat. Resposta oberta.

1
© Baula

Comprensió lectora 12
Competències bàsiques

4.

Solucionari

4.
—Però avi —va dir en Miquelet—,
els monstres no existeixen!
—Jo en vaig veure un quan era petit
—va respondre en Tomeu.

Pàg. 12
5. Resposta oberta.
Pàg. 17

6.
—És estrany que no us ataqués.
—Potser no menja carn, el monstre
de Banyoles!
—Però la llegenda diu que sí!
—Escolta’m, Miquelet, de les
llegendes creu-ne la meitat.

5.
Petit, bassa, feliç, llit, submarí.
Ferotge, gran, oceà, terrible,
dissortat.
6. 2 / 3 / 1 / 8 / 4 / 6 / 5 / 7

Pàg. 13

7. Resposta oberta.

2.

Pàg. 20
Eren rèptils.
De peixos.
Als oceans, fa entre 190 i 165
milions d’anys.
Per nedar i arrossegar-se.
A les vores de les platges.
Amb un moviment ràpid del cap
agafant la presa amb les mandíbules.
A la serp.

3.
Se’n reien. Li feien la vida
impossible.
Anava bruta de cendra.
Per trobar xicota per al príncep.
Que les pentinés. Que els cordés les
sabates. Que els raspallés les
sabates.
Li deixaria anar a la festa.

3.
rèptils / oceans / plesiosaures / peixos
punxent / cocodril / mandíbules / pondre

4. F / F / F / C / C / C

Pàg. 16

5. Ventafocs / príncep / madrastra /
germanes / conseller

2. F / C / C / F / F / C

Pàg. 21

3.

6.
El llit submarí.
Quatre estrofes.
La primera en té cinc; la segona,
dotze; la tercera, cinc; la quarta,
dotze.
En dues. Cada una correspon a un
tipus de mar: els dels somnis i el
dels malsons.
Pep Molist.

La Fada Bona.
Un preciós vestit i unes sabates de
cristall.
Que ha de tornar a casa abans de les
dotze.
Elles no paren d’aixafar-li els peus.
Resposta oberta.
Que li és igual qui sigui. En té prou
amb mirar-li als ulls.
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Pàg. 25
2. dedicatòria, fragment de novel·la, text
de contracoberta.
3.
El gos.
Anava de bòlit fent paquets.
Els Sapastre se’n van de vacances.
1. Carretera; 2. Caminet; 3. Bosc.
El Nen té pipí.

8. Resposta oberta.
Pàg. 22
4.

1.

Escalfar-se el magí - Fatigar-se
mentalment estudiant alguna cosa.
A corre-cuita. – Precipitadament.
Enze - Persona gens espavilada,
sense iniciativa.
Fer figa - Fallar o fallir (no
respondre, no funcionar).
Anar de bòlit - Anar amb presses.
Tocar el dos – Anar-se’n.

Tres parts: sorra, mar i cel.
Bandera verda.
Joan i Purificació.
Petxines, banyistes i peixos.
2.
Escala de pedra, poble, exterior.
Els vilatans hi passen per anar al
mercat.
Porta a la plaça Major.
Diuen que és tan antiga que hi va
passar el comte Arnau.
Pàg. 23
1.
Al del món del circ.
Tassa, fruita, gelats i martell.
Samarreta, corbatí i mitjons de
ratlles.
Faquir, trapezista i contorsionista.

Pàg. 27
2.
Dàlmata / pastor alemany / retriever del
Labrador
Pequinès / cocker spaniel / terrier de
Yorkshire
3. F / F / C / F/ F / C
4.

2.
Perquè està en moviment.
Cap a l’esquerra. Per la inclinació
del cos del pallasso.
No, perquè cada element té un pes i
una forma diferent i en els jocs dels
malabars els objectes solen ser
iguals, A més, un objecte conté un
líquid (la tassa de cafè) i es vessaria,
el martell podria fer mal el pallasso i
els gelats serien difícils d’agafar.
Resposta oberta.

Pàg. 29
2. A: motxilla; B: carmanyola; C:
cantimplora; D: necesser.
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3.
La C. Fent una pregunta directa al
lector: «En vols tu també?»
En la B. Diu que un objecte
inanimat «guarda» alguna cosa.
Però sobretot per la paraula «ella».
La D. Hi diu «una bossa» i, a més,
s’hi especifica «amb cremallera».
4.
B
Contingut: truita de patates i llom
arrebossat.
Per a què serveix: guarda el dinar del
primer dia.

Solucionari

Pàg. 31
En Pau, el pare. A la piscina municipal.
En Pere. A la platja.
La Mireia, la mare. A la platja.
La Marta. A la piscina municipal.
3. Perquè dóna arguments del perquè no
vol anar a la platja no pas del perquè vol
anar a la piscina municipal.
4. Resposta oberta.

A
Com és: immensa i molt pesada.
Com es porta: a l’esquena.
5. Resposta oberta.
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