Comprensió lectora 5
Competències bàsiques

Solucionari

Comprensió lectora 5
Competències bàsiques
No ho creureu: es deia Pere
i parlava català;
recitava poesies
amb accent de l’Empordà.

Pàg. 3
2.
• El granger va matar la gallina per
poder-se fer ric més ràpid.
• El granger tenia curiositat per saber
per què la gallina ponia ous d’ or.

Coneixia moltes rates,
però a cap no feia mal;
preferia les patates
amb vinagre, oli i sal.

3. Qui tot ho vol tot ho perd.

2. 1 / 3 / 2 / 6 / 7 / 5

3.
• Pel terrat.
• Es deia Pere.
• Menjava patates amb vinagre, oli i
sal.
• Parlava català.

3.

Pàg. 10

4. LA GALLINA PONIA UN OU
D’OR CADA DIA (frase 3)
Pàg. 5

Bany
Fer pipí
Esmorzar
Fer els
deures
Guardar
la
bicicleta
Dormir

Habitació

Cuina

Garatge

X
X
X
X
X

4. Respostes obertes.
5. BANY / CUINA / GARATGE /
MENJADOR
Lletres que sobren: C G Y B S
RCAT
UIELG
PRMH
Pàg. 7

2.
• Els virus ens ataquen i penetren al
nostre cos → Què passa quan algú
es refreda.
• No s’ha d’estar en contacte amb
persones refredades → Què es pot
fer per no agafar un refredat ni
encomanar-lo?
• Un refredat és una malaltia lleu →
Què és un refredat?
• Si es menja verdura i fruita, es
poden estalviar força refredats →
Què es pot fer per no refredar-se?
3.

2.
Al terrat de casa meva
passejava sempre un gat,
els ulls grossos com taronges
i els bigotis estirats.
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4. Mal de cap, mal d’orella, esternuts i
tos, mal de coll, mocs i falta de gana.

1
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Pàg. 11
2.
• Parlen llengua amaziga.
• Porten turbant per protegir-se del
sol.
3.
En la fotografia surt un nen que es diu
Abdul. Porta un vestit de color blau i al
cap duu un turbant per protegir-se del
sol. No viu en una casa, sinó en una
haima. Té (resposta oberta) anys i li
agrada (resposta oberta).

Solucionari

3. Respostes possibles: penya-segats
marítims, aiguamolls, cingles
muntanyencs, planes de cereals, etc.
4. Els falcons s’ alimenten d’altres
ocells i la seva tècnica de caça és la caça
al vol, que consisteix en llançar-se sobre
la presa en picat des d’una gran altura, o
bé perseguint-la movent les ales.
5.

Pàg. 13
2.
• Si t’ajudo puc caure. → home prim
• Te n’has escapat d’un pèl! → home
prim
• Dóna’m la mà i ajuda’m. → home
gras
• Què t’ha xiuxiuejat a l’orella? →
home prim
• Em faré el mort. → home gras
3. Resposta oberta.

Pàg. 17
2. 2 / 3/ 1 / 5 / 4

4.
• Un ós mai ataca un cadàver.
• L’home va seguir sol el seu camí.

3. El Jep no juga bé a bàsquet.
El Fidel vol ajudar el seu amic.
Els jugadors de bàsquet s’entrenen
molt per poder encistellar.

5. amic: 2; ós: 6; prim: 2; gras: 3

4. algú està dormint / algú està sorprès.

Pàg. 15

Pàg. 19

2.
• 18 anys en llibertat i de 19 en
captivitat.
• Hi viuen de 245 a 253 parelles de
falcons.
• Arreu del món excepte a l’Antàrtida.
• Els falcons no construeixen nius,
sinó que aprofiten els sortints de les
roques o dels edificis per pondre-hi
els ous.

2.
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menta / camamilla
romaní / til·ler
3.
• La valeriana és sedant i afavoreix la
son.
• El marduix és digestiu i calmant.

2
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Pàg. 21

Pàg. 23

2.
• Una vegada, a Bolonya, van fer un
castell de gelat just al mig de la
plaça major.
• Un nen petitíssim va llepar les potes
d’una taula d’una en una.
• Un municipal es va adonar que una
finestra es fonia.

2.
• Si tu et fas l’ arena → jo em faré
l’onada.
• Si tu et fas l’ onada → jo em faré
l’ anguila.
• Si tu et fas la lluna → jo em faré el
núvol.

3.
• La teulada era de nata; el fum de les
xemeneies, de sucre filat; les
xemeneies de fruita confitada.
• Els plats eren de gelat de xocolata,
que és més bo.
• Els vidres eren de gelat de maduixa
i es desfeien en regalims rosats.

3.
• Mar immens.
• Vindré a fer-te un petó.
• Et vindré a cercar.
4.
núvol: 3; anguila: 4; lluna: 2
5. llenguado / sorra / sol / tempesta

4. Resposta oberta.
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