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Comprensió lectora 3
Competències bàsiques
Pàg. 3

3.

2.
• La girafa de coll curt sempre s’ha
dit Ester.
• Un nom llarg de girafa pot ser Alba.
3. Noms llargs: Elisenda, Margarida,
Jerònima, Berenguera, Brunissenda,
Ermessenda, Clemència, Peronella,
Estefania.
Noms curts: Ester

Margarida

4. Curt: 4; coll: 3

Pàg. 9

Pàg. 5

2. La Núria té un germà que es diu
Sebastià i una germana que es diu Elsa.
El Sebastià la deixa jugar amb el seu
ordinador i l’ Elsa li ensenya a fer
puzles.
La Núria veu que és diferent quan es
mira al mirall.

2.
•
•
•
•

Llegendes de Jaume I
L’espina de la sardina.
El dissabte 19 de setembre.
A les 12 h.

3.
«La fermesa del rei», «La sopa d’all»,
«El rei i l’argenter jueu», «El rei dels
oficis» i «El rei, l’abat de poble i
l’emperador de la Xina».

3.

4. Explicaran llegendes a la biblioteca.

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

Pàg. 7

3. El gos de l’ Oriol és el Pigallat.

2.
• la primavera.
• són obertes.
• cantin, corrin i olorin les flors.

4. Resposta model.
PIGALLAT: tall, piga, gat, gall, palla,
tip, tipa, llatí.
TORRAT: tro, raó, tarró, rot.
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Ulls blaus / nas de patata /
Bigoti negre cap a baix.
Pàg. 11

1

Comprensió lectora 3
Competències bàsiques

Solucionari

Pàg. 13

4. Resposta oberta.

2. 4 / 2 / 1 / 3

Pàg. 21

3.
• que l’han deixat sol.
• una nova casa.
• és un metge d’animals.

2. Hi ha un carreter que circula per una
carretera amb un carro que té quatre
rodes. Al final descarrega el carro i diu
passi-ho bé.

4. collar / veterinari / fotografia

3. Un plat blau clar que conté pebre
negre.

Pàg. 16
2.
• Hi surten dos ratolins.
• Perquè els ratolins feien molt soroll
mentre jugaven.
• L’havia posat un caçador.
• Va rosegar la xarxa fins trencar-la.

4.
• carretera / carreter
• era / està
5. CARRETERA / DESCARREGA
Pàg. 22

3. 2 / 4 / 1 / 5 / 3

1.

Pàg. 17

•

4.
• Se li veuen tres potes.
• El lleó té la boca tancada.
• Està reposant sobre una roca.

•
•

A la Laia, el Pau i el Gerard els
agrada jugar amb la sorra.
El Josep i la Carme aprenen a tocar
el piano.
L’Uri i el seu pare, l’Arnau, s’ho
passen bé pescant.

Pàg. 23

5.
RAESTOTLÍ – RATOLÍ
ROSEFTGRAR – ROSEGAR
ANMIGCS – AMICS
Pàg. 19
2.
• Les papallones reina volen molt
lluny.
• Són papallones gegants que poden
volar distàncies llargues.
• A la primavera fan un viatge del sud
al nord de l’ Amèrica del Nord.
• S’aturen pel camí per reporduir-se i
després moren.
3. F / F / C
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2.
• A la Laia, el Pau i el Gerard els
agrada jugar amb la sorra.
• La Carme i el Josep aprenen a tocar
el piano.
• L’Uri i el seu pare, l’Arnau, s’ ho
passen bé pescant.
3. A l’Uri i a l’Arnau els agrada pescar
al riu. L’Uri és ros i porta un anorac de
color blau i uns pantalons de color
vermell. L’Arnau duu una armilla
estampada i uns pantalons de color blau.
Es protegeix del sol amb una gorra.
L’Arnau està ajupit, mentre que l’Uri es
recolza en el pare.

2

