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EL RATÓN DEL GRANERO
Leyendo y comprendiendo este cuento que presentamos podréis comprobar qué puede ocurrir
cuando actuamos sin reflexionar previamente y no se es precavido.
Antes de comenzar la lectura.
1. ¿Habéis oído alguna vez decir: “la avaricia rompe el saco”? ..................................................
..................................................................................................................................................
2. ¿Habéis visto alguna vez un ratón? .........................................................................................
3. ¿Sabéis lo que es un granero? ................................................................................................
.................................................................................................................................................

EL RATÓN DEL GRANERO

Érase una vez un ratón que vivía debajo de un granero. Las tablas que formaban
el suelo del granero tenían un agujerito, por el que, uno tras otro, los granos de trigo
caían poco a poco a la madriguera.
De ese modo vivía el ratón espléndidamente, estando siempre bien alimentado.
Pero, al cabo de algún tiempo, comenzó a mortificarlo la idea de que ninguno de
sus amigos supiese lo bien que le iba.
Entonces se puso a roer la madera del granero, para agrandar el agujero de tal
modo que pudiesen caer más granos en su madriguera. Hecho esto, corrió en
busca de los demás ratones de los alrededores y los invitó a una fiesta en su
granero.
Venid todos a mi casa -les decía-, que os voy a obsequiar.
Pero cuando llegaron los invitados, y quiso el ratón llevarlos hasta el agujero del
granero, ya no había ningún agujero en las tablas, y en el nido no se veía ni un solo
grano.
El gran tamaño del agujero que el ratón había abierto en el suelo del granero,
llamó la atención del granjero. Y éste lo había tapado, clavándole una tabla.
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Contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Qué hizo el ratón con el agujero para que cayera más grano? ......................
.........................................................................................................................
2. ¿ Qué adjetivo le podíamos dar a este ratón? Rodea lo correcto
- Valiente

- Perezoso

- Avaricioso

- Trabajador

3.- ¿De qué se alimentaba el ratón? .......................................................................
...........................................................................................................................

4.- ¿Dónde vivía el ratón? .......................................................................................
...........................................................................................................................
5.- El granero estaba en : Rodea lo correcto
-Una casa

- Una granja

-Una casa de campo

-Un piso

6.- ¿Por qué no pudieron darse el banquete? .........................................................
............................................................................................................................

7.- ¿Qué idea le causaba molestia? .......................................................................
.............................................................................................................................

8.- ¿Crees que tenía buen corazón al querer compartir su comida? .......................
¿ Por qué? .........................................................................................................
............................................................................................................................
9.- Inventa otro título para la lectura. .......................................................................
10.-¿Qué nos enseña este cuento? ..........................................................................
............................................................................................................................
...........................................................................................................................
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LA PEQUEÑA ARDILLA
Antes de comenzar la lectura:
1. ¿Sabéis el nombre de muchos animales que vivan en el bosque? ....................
.............................................................................................................................
2. ¿Qué cosas puede comer una ardilla? ................................................................
3. ¿Qué preferís, comer o jugar? ............................................................................

LA PEQUEÑA ARDILLA
En un bosque remoto, al pie de una montaña, vivía una pequeña ardilla. Allí
había árboles de todas clases: pinos, abetos, cedros, sauces. Algunos eran muy
altos, con muchas hojas y ramas; otros eran bajos y parecían desnudos.
En el bosque, también vivían muchos animales: pájaros, liebres, ciervos.
Había, además, muchas ardillas. A pesar de ello, la ardillita se sentía muy triste
porque se pasaba el día sola. Como era muy pequeña y no sabía trepar a los
árboles, no tenía ninguna amiga.
Un día, estaba comiendo sola una bellota, cuando apareció otra ardilla un poco
más grande. Como ésta tenía mucha hambre, la pequeña ardilla le ofreció compartir
su comida.
Desde ese momento, las dos ardillas fueron inseparables. La más pequeña
aprendió a trepar a los árboles y a jugar como sus otras compañeras. Nunca más
se sentiría sola.
● Elige las respuestas correctas:
1. ¿Dónde estaba el bosque?
- Al pie de una montaña. ......

- En un lugar muy lejano. ......

- En la casa de la ardilla. ......

- A la orilla del río. ......

2. ¿Qué clases de árboles había en el bosque?
- Pinos, abetos, cerdos, sauces. ......

- Pinos, abetos, cedros, llorones. ......

- Pinos, abetos, cedros, sauces. ......

- Pinos, abetos, sauces, olivos. ......
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3. ¿Por qué crees que la ardilla le ofreció comida a la otra ardilla?
- Porque no tenía más hambre......
- Porque la bellota era muy grande ......
- Porque es muy generosa y compartió su bellota con la ardilla hambrienta ......
- Porque tenía otra bellota. ......
4. ¿Qué animales vivían en el bosque?
-Pájaros, liebres, ciervos. ......

-Pájaros, conejos, cabras y muchas ardillas. ......

-Pájaros, liebres, ciervos y muchas ardillas.

-Pájaros, conejos, ciervos y búhos ......

5. .¿Cómo eran los árboles?
- Muy altos y con muchas hojas. .....
- Muy altos, con muchas hojas y ramas; y otros eran bajos y parecían desnudos.....
- Bajos y sin hojas. .....

- Eran todos iguales. .....

6. ¿Por qué se sentía muy triste la ardilla?
- Porque se pasaba el día sola. .....

- Porque no le gustaban los árboles. ......

- Porque no había más ardillas en el bosque. ......

- Porque se había perdido. ......

7. ¿Por qué no tenía ninguna amiga?
- Porque era muy desagradable......

- Porque era muy pequeña. .....

- Porque era muy pequeña y no sabía trepar árboles......

-Porque no sabía trepar árboles......

8. ¿Cómo era la ardilla que apareció mientras comía?
- Más pequeña. ....

- Mucho más grande. .....

- Un poco más grande. .....

- Era igual que la ardilla. .....

9. Señala con una cruz la respuesta que crees que mejor resume la idea principal de esta
historia:
- El valor de la generosidad y de la amistad.........
- Los árboles que forman el bosque de la ardilla. .....
- Los animalitos que viven en el bosque. .....
- La ardilla es muy generosa y compartió su bellota con la otra ardilla que tenía hambre. .....
10. Escribe 4 cosas buenas de tu amigo o amiga inseparable
1. ..........................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................................
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Los recreos del pequeño Nicolás

“Agnan, que es el primero de la clase y el ojito derecho de la maestra, tuvo el premio
de aritmética, el premio de historia, el premio de geografía, el premio de gramática, el
premio de ortografía, el premio de ciencias y el premio de conducta. Está loco este Agnan.
Eudes, que es muy fuerte y al que le encanta dar puñetazos en la nariz de los compañeros,
tuvo el premio de gimnasia. Alcestes, un chaval gordo que come sin parar, tuvo el premio
de asistencia; eso quiere decir que viene siempre a la escuela, y Alcestes se merece ese
premio porque su mamá no lo quiere en la cocina, él prefiere venir a la escuela.
Godofredo, ése que tiene un papá muy rico que le compra todo lo que se le antoja, tuvo el
premio de buena presencia, porque siempre va muy bien vestido. Hay veces que llega
vestido de cow-boy, de marciano o de mosquetero y está realmente fenómeno.
Rufo tuvo el premio de dibujo, porque le regalaron una gran caja de lápices por su cumple
años.
Clotario, que es el último de la clase, tuvo el premio de compañerismo, y yo tuve el premio
de elocuencia. Mi papá estaba muy contento, pero se quedó algo decepcionado cuando la
maestra le explicó que lo que se recompensaba en mí no era tanto la calidad como la
cantidad. Tendré que peguntarle a papá qué quiere decir eso”

1.- ¿Quién está contando la historia? ……………………………………………
¿Cómo se llama? …………………………………………
2.- ¿Qué premio recibió Clotario?

…………………………………………………………….

3.- ¿De qué se viste a veces Godofredo? ………………………………………………………….
4.- ¿Qué premio se llevó el niño que cuenta la historia?
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………………………………………..

5.- ¿De cuántos compañeros habla la lectura?...........

Escribe sus nombres.

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
6.- ¿Cómo es Alcestes? ……………………………………………………...……………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
7.- La maestra tiene un alumno que es su preferido, ¿quién es? ……………………………….

8.- ¿A qué niño le gustan las peleas?

……………………………………………………………..

9.- En plan de broma, vamos a unir a cada niño con aquello que lo pueda definir.
Une con números.
1. Alcestes

….. colega

2. Clotario

….. fornido

3. Agnan

….. loro

4. Rufo

….. sabihondo

5. Godofredo

….. colores

6. Eudes

….. bocadillo

7. Nicolás

….. dinero

10.- Elige el nombre de 5 niños o niñas de tu clase para darle estos premios

Premio al niño/a más simpático/a : ……………………………………………………………
Premio al niño/a mejor compañero/a: …………………………………………………………
Premio al niño/a que más se esfuerza: ……………………………………………………….
Premio al niño/a más puntual por las mañanas: …………………………………………….
Premio al niño/a más aseado/a: ……………………………………………………………….
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En busca de un beso
Había una vez un pequeño sapo que vivía en una charca. El sapo estaba contento y era feliz,
pues tenía todo lo que podía necesitar: una cama y mucha agua limpia.
“Un sapo no necesita nada más”, pensaba, hasta que un día... vio en un agujero de un árbol a dos
ardillas que se daban un beso.
“¡Oh, qué bonito!”, pensó el sapo, y se sintió de pronto muy solo.
– ¡Yo también quiero que alguien me dé un beso! –dijo, y empezó a buscar en seguida a ese alguien.
Por el borde de la charca paseaba una cigüeña.
“¿Querrá darme un beso? –se preguntó el pequeño sapo–. ¡Seguro que sí! Pero tiene el pico muy
largo, no va a ser fácil. Será mejor que no le pregunte.”
Cerca del bosque se encontró un mosquito.
–¡Espera! –gritó–. Me gustaría darte un besito.
–Tú lo que quieres es comerme, di la verdad –gritó el mosquito–. ¡Pero no me dejaré! ¡Búscate a otro!
Y se alejó volando muy deprisa.
Luego, el sapo se encontró una ratita.
–¿Querrías tú darme un beso? –preguntó el sapo.
La ratita lo miró de arriba abajo y estuvo un rato pensando.
–No, gracias –dijo finalmente–. Eres demasiado verde para mí.
Si fueras de color gris y tuvieras orejas, unos ojos más pequeños y bigotes y pelo, entonces quizá...
El pequeño sapo empezaba a sentirse algo triste, pero no se dio por vencido.
“Alguna vez encontraré a alguien que quiera darme un beso –pensó–, ¡y será maravilloso!”
En el campo de zanahorias, se encontró un conejo.
–¿Me das un beso? –le preguntó.
–Yo solo doy besos a las zanahorias –dijo el conejo–. ¡Mira, así...! ¡CRAC! Y dio un fuerte mordisco a
una zanahoria.
“ ¡ Ni siquiera sabe lo que es dar un beso ! ”, pensó el pequeño sapo.
El sapo regresó a su charca. Se sentó sobre una piedra y se quedó mirando el agua.
“Nadie quiere darme un beso”, pensó muy triste. Entonces vio su reflejo en la superficie del agua.
Y, de pronto, se le ocurrió una idea:
– ¡Me daré yo mismo un beso!
Justo en el mismo momento en que el sapo se inclinó hacia su reflejo y tocó la superficie del agua
con los labios, apareció un pez nadando a toda prisa y... ¡SMUAC! ¡Ocurrió!
El pez creía que había una pulga de agua. Y quería comérsela.
El sapo pensó que el pez le había dado un beso. ¡Ay, qué contento se puso! Daba saltos por la orilla
de la charca y no paraba de gritar:
– ¡Me han dado un beso! ¡Me han dado un beso!
¡Pobre pequeño sapo!
Esa noche, el sapo durmió muy bien, pues se sentía muy feliz.
Aproximadamente a media noche se acercó una pequeña rana a su cama. La rana amaba al sapo
desde hacía mucho tiempo, pero era demasiado tímida para decírselo.
Sin embargo, la pequeña rana se inclinó sobre él y le dio un beso…
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Piensa y contesta;
1 .-¿Quién es el protagonista de la historia? .....................................................
2.- ¿Por qué era feliz el sapo al principio? ...........................................................................................
..........................................................................................................................................................................

3.- ¿Cuándo comenzó a sentirse solo? ..................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

4 .- Numera estos animales según el orden en que se los fue encontrando el sapo.

5 .- Relaciona cada animal con lo que le dijo al sapo.
1. Un mosquito

..... Yo sólo doy besos a las zanahorias

2. Una ratita

..... Eres demasiado verde para mí

3. Un conejo

..... Tú lo que quieres es comerme

6 .- ¿Qué significa la expresión “el pequeño sapo no se dio por vencido”?
• Dejó de intentar que le dieran un beso.
• Empezó a pensar en otra cosa.
• Siguió intentando lo que quería.
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7 .- El sapo no encontraba a nadie que quisiera darle un beso.
¿Qué solución se le ocurrió entonces? .......................................................................................

¿Te parece que tuvo una buena idea? .........

¿Por qué? .............................................................

.......................................................................................................................................................................

8.- ¿Qué hubieras hecho tú si hubieses estado en su lugar?

....................................................

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

9 .- El sapo pensaba que el pez le había dado un beso.
¿Crees que estaba en lo cierto?..............
¿quién le dio realmente un beso al sapo? ....................................
¿ por qué ? ................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

10 .- El beso es una muestra de cariño, ¿qué otras muestras de cariño conoces?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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1

Pep
Pep sempre estava de bon humor i sempre tenia alguna cosa positiva a dir o a fer.
Quan algú li demanava com havia anat el dia, Pep responia content:
-Millor, impossible!”
Un dia un amic li va preguntar com era possible que sempre estiguera de bon humor.
Ell va respondre:
-Cada matí, al alçar-me, em dic a mi mateix: “Pep, tens dues opcions hui: pots triar
entre estar de bon humor o de mal humor”. I trie sempre estar de bon humor. Quan
em passa algo roï puc escollir entre comportar-me tot el temps com una víctima, o bé
aprendre de la situació. Si algú es queixa d’alguna cosa, puc escoltar la seva queixa
o, a més, mostrar-li el costat positiu del que li ha passat.
-Ja, però no és tan fàcil fer-ho, Pep! –li va dir l’amic.
-Ho sé –li va respondre en Pep-. De vegades cal entrenar. I pensa que a la vida
sempre podem triar. No podem saber què ens passarà però sí elegir com
reaccionarem. Tu esculls si has de viure alegre o trist, amb mal o bon humor.
-----------------------------------------------------

● Contesta les següents preguntes:
1. Com titularies aquest text?
___ Pep, l’optimista
___ Pep, el trist
___ Pep

2. Per a Pep, com passen els dies?
___ Bé
___ Igual per a tots
___ Millor, impossible!
57

3. Com tria comportar-se en Pep?
___ Amb sentit de l’humor
___ Sense sentit de l’humor
___ Amb vergonya
4. En Pep, és una persona:
___ Pessimista
___ Optimista
5. Trobes la manera de viure de Pep encertada?
___ Sí, perquè ajuda a veure la vida amb bons ulls. Així s’ho passa bé.
___ No, perquè a la vida de vegades hi ha coses roines.
6. Podem trobar el costat positiu a les coses negatives que ens passen?
___ Sí, sempre
___ Poques vegades
___ No sé si sempre, però molt sovint
___ No, mai
7. Com creus que seria la cara de Pep?. Dibuixa-la i pinta-la
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2

“ El més bo i el més sà ”
Meló d’Alger valencià
Preu: 1 €
Oferta: Si en compres dos, te’n
regalem un altre.

El requadre de dalt és un anunci. Fixa-t’hi bé i després contesta les preguntes.
1. Quin producte s’anuncia?
___ Dos tallades de meló d’alger
___ Un meló d’alger
___ El meló d’alger valencià
2. Quin és l’eslògan d’aquest anunci?
___ “El més bo i el més sà”
___ Preu 1€
___ Meló d’alger
3. Aquest meló prové de:
___ Barcelona

___ Saragossa
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___ València

4. Quant val un meló d’alger?
___ Un euro
___ Dos euros
___ Tres euros

5. De quin color són els melons d’alger per fora:
___ Verds
___ Grocs
___ Normalment verds, però també n’hi ha de més colors

6. Tenen llavors, els melons d’alger?
___ Sí
___ No
___ N’hi ha que sí i n’hi ha que no

7. Segons l’anunci, què és millor comprar: un meló d’alger o dos?
___ Un
___ Dos
___ Depèn quants necessitem o volem

8. T’agraden els melons d’alger?_____ Per què?_________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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3

“Trencalòs”, una història real
En “Trencalòs” era un senyor que va viure fa una pila d’anys. Tot el mòn el
coneixia com el ximplet de València perquè quan li donaven a escollir entre una
moneda de coure i una d’or, sempre triava la de menys valor. Ho feia perquè, segons
deia, la moneda de coure era més gran que la d’or.

Un dia li van preguntar per què no agafava la moneda d’or i ell va respondre:
“No ho faré mai! No veus que la primera vegada que ho faça ja no m’ho preguntaran
més i perdré una muntonada de monedes de coure?”

1. Què significa “ximplet” ?
___ Tonto
___ Llest
___ Educat

2. Què significa “una pila d’anys” ?
___ Fa pocs anys
___ Fa anys
___ Fa molts anys

3. Quina moneda valia més ?
___ La de coure
___ La d’or
___ Les dues el mateix
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4. En realitat, per què en “Trencalòs” triava sempre la moneda de menys valor ?
___ Perquè era un ximple
___ Perquè era la moneda més grossa
___ Perquè si haguera triat la moneda d’or mai més li haurien donat monedes

5. Què era en “Trencalòs” ?
___ Molt llest
___ Un ximple
Imagina’t com creus que seria en Trencalòs i dibuixa’l.
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Una de futbol
Johan Cruyff, ex-jugador i entrenador de
futbol, va néixer a Holanda el 1947.
Molts el consideren un dels quatre
millors jugadors del món, junt amb Pelé,
Di Stéfano i Maradona.

La seva millor etapa com a jugador va
ser a l'Ajax d’Amsterdam. Amb aquest
equip va guanyar tres copes d'Europa
consecutives.

Com a entrenador va aconsseguir molts
èxits, els més rellevants al Barça van ser
: quatre lligues consecutives i una copa
d’Europa.

A més del Barça i l’Ajax, ha jugat amb
molts més clubs.

1. Digues si és cert o fals:
cert
Molts consideren Pelé un dels millors jugadors del món
Cruyff va néixer fa més de 50 anys
La millor etapa com a jugador va ser al Barça
Només va jugar a l’Àjax i al Barça
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fals

2. Col·loca les següents paraules als buits que corresponga:

gol - jugador – anys – temporada

Andrés Iniesta és un ___________ de futbol.

Va nàixer a Fuentealbilla, un poble d’Albacete, l’onze de maig

de 1984.

Amb 12 ______ va fitxar pel Barça. Va debutar al primer equip
a la _________________ 2002-2003.
Va marcar el ______ de la victòria d’Espanya a la final de la

copa del Món de Sud-àfrica contra Holanda.

3. Què és Fuentealbilla? (la més precisa)
___ Un poble
___ Un poble d’Albacete
___ Un poble de Barcelona
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4. Què vol dir “temporada” ?
___ Tempesta o temporal
___ Període o espai de temps
___ Aniversari

5. Contra qui va jugar Espanya a la final de Sud-àfrica:
___ Contra el Barça
___ Contra Albacete
___ Contra Holanda

6. Quants anys té Iniesta ara mateix? ____________________

Recorda: El futbol és un joc i un esport. Com tot a la vida, en el
futbol els conflictes s’han de solucionar dialogant.
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Pong
El primer joc d’ordinador de la història es va dir Pong. Va aparèixer l’any 1972,
als Estats Units. El Pong simula el tennis de taula, també conegut amb el nom de
ping-pong.
El Pong no comptava amb els gràfics tan bonics que tenen els jocs d’ara:
 La pantalla estava dividida pel mig per una línia: era la xarxa.
 La pilota era una boleta xicoteta.
 A un costat i l’altra del monitor, dos quadrats xicotets es bellugaven amunt i
avall darrere la pilota. Però no es podien moure ni cap a l’esquerra ni cap a
la dreta.

1. De què parla el nom “història” ?
___ Del present
___ Del passat
___ Del futur

2. Com titularies aquest text:
___ Història dels ordinadors
___ Història dels jocs d’ordinador
___ Pong, el primer joc d’ordinador
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3. Imagina que aquest rectangle és la pantalla d’un ordinador. Dibuixa com seria
Pong:

4. Què eren els quadrats xicotets ?
___ Les pilotes
___ Les raquetes o jugadors
___ La pista

5. Què vol dir la paraula “simula” ?
___ Imita
___ Crida
___ Toca

6. Què significa el mot “bellugaven” ?
___ Jugaven
___ Movien
___ Cantaven

7. Si ara som a l’any_________, calcula quants anys fa que va aparèixer
aquest joc.
Fa ................ anys
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Sabies que abans del Pong van inventar-se altres jocs? Per exemple, el tres en
ratlla o l’spacewar. Però com que no es van posar a la venda, tot el mòn considera
Pong el primer joc de la Història.

8. Escriu el nom de cada joc a sota de la imatge corresponent.
Pong

_______________

Tres en ratlla

Spacewar

_________________

________________

9. Què penses que significa spacewar ?
___ Pau a l’espai
___ Guerra de l’espai
___ Espai negre

10. En quin idioma està escrit el mot spacewar ?
___ Català
___ Castellà
___ Anglès
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Pere
Em dic Pere. M’agrada vore la televisió, sobretot els dibuixos animats de
Bola de Drac.
La televisió es va inventar fa molts anys. Al principi, era en blanc i negre,
després va aparèixer el color i ara hi ha la tecnologia 3D.
Abans de la tele, però, es va inventar el cinema, fa més de 100 anys.
I molt abans la fotografia.

1. Què li agrada veure molt a en Pere? (la més precisa)
___ La televisió
___ Alguns programes
___ Bola de Drac

2. Què es va inventar primer?
___ La televisió
___ El cinema
___ La fotografia

3. La primera televisió era...
___ En color
___ En 3D
___ En blanc i negre
___ De joguet
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4. Què creus que vol dir “tecnologia 3D”?
___ Que es veu en tres capítols
___ Que la pel·lícula sembla que ixca de la pantalla
5. Digues si és cert o fals:
cert

fals

Al Joan li agrada Bola de Drac
El cinema es va inventar abans que la fotografia
La tele es va inventar abans del teu naixement

6. Busca a la sopa de lletres les següents paraules i encercla-les amb els colors
que s’indiquen a la taula.
foto

verd

cinema

verd

antena

blau

Goku

roig

tele

blau

A

O

T

O

F

Q

N

M

R

T

U

P

E

Q

E

K

T

D

T

L

O

N

P

L

N

G

E

K

I

I

A

Z

T

T

N

C
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7

Llegeix la notícia i contesta les preguntes.

Primer eclipse de Sol de 2011
Dimarts 4 de gener de 2011 va haver
el primer eclipsi de Sol de l’any. N’hi
haurà tres més al juny, al juliol i al
novembre, però cap d’ells es podrà
veure des de València.
L’espectacle va començar a les 8.20
del matí i va concloure a les 10.15. El El del passat 4 de gener va ser
punt àlgid va arribar a les 8.58. Els parcial.
núvols no van permetre que es
veguera bé.
A banda dels eclipsis solars també
hi ha els lunars. Durant aquest
Eclipsar vol dir tapar. Un eclipse de any, n’hi haurà dos.
Sol passa quan la lluna es col·loca
entre el Sol i la Terra.
Foto: L’eclipsi parcial

1. Què ha passat segons la noticia ?
___ Hi ha hagut un eclipsi lunar
___ Hi ha hagut el primer eclipsi solar de l’any
___ Hi ha hagut el primer eclipsi de 2009
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2. En total, quants eclipsis més hi haurà el 2011?
___ Dos més
___ Un més
___ Cinc més

3. Un eclipsi parcial significa que
___ La lluna tapa tot el Sol però només uns segons
___ La Terra tapa a la lluna
___ La lluna no tapa del tot al Sol

4. Quant de temps va durar l’eclipsi?
___ Una horeta
___ Mig hora
___ Quasi dues hores

5. El punt de màxima ocultació va arribar al voltant...
___ De les dèu i mitja
___ De les nou del matí
___ De les nou i mitja
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6. A un eclipsi de Sol...
___ El Sol es posa entre la Terra i la Lluna
___ La lluna se situa entre el Sol i la Terra
___ La Terra es col·loca entre la Lluna i el Sol

7. Des de València...
___ Es va contemplar molt bé
___ No es va contemplar bé perquè el sol no havia eixit encara
___ No es va contemplar bé perquè hi havia núvols

8. Per què en el text s’anomena a l’eclipsi “espectacle” ?
___ Perquè no passa moltes vegades i impressiona.
___ Perquè només el pots veure si tens diners
___ Per altres motius

9. Els següents cercles representen la Terra, la Lluna i el Sol. En un eclipsi de
Sol, quin seria cadascun d’ells? Relaciona

Terra

Sol

Lluna
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De major vull ser...
De vegades, em pregunte què seré de major. Dilluns, crec que curaré gossos,
gats i tortugues. Em dic: “Seré veterinari!”. Dimarts, m’agradaria ser mecànic i arreglar
cotxes, motos i camions. Dimecres, canvi i em veig traient dents i queixals. Arriba
dijous i ja no vull ser ni veterinari, ni mecànic, ni dentista, sinó pilot d’avions. Ara bé,
divendres pense: “No sé encara què seré de major, però faça el que faça m’ho
passaré genial!”

1. Completa el quadre amb el que et pregunten:
D’un dels oficis dels dibuixos no es parla
al text. De quin?
Un dels oficis que surt al text no apareix
als dibuixos. Quin?
I tu, ja saps què vols ser de gran?
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2. Com titularies el text anterior? Tria el títol més exacte.
___ El dentista
___ Els oficis
___ Què faré de gran

3. Uneix el dia amb allò que serà o farà l’autor del text.
Dilluns

mecànic

Dimarts

veterinari

Dimecres

el que siga però content

Dijous

pilot d’avions

Divendres

dentista

4. Ompli amb el nom d’aquests oficis els espais del text.
actriu – científic – perruquer – poetes – botiguer - jardiner –taxista

El _______________ investiga la natura i fa experiments.
L’ ___________ de la tele actua a un teatre de València.
El ____________ ven menjar a la seua tenda.
Un _______________ cuida els parcs i els jardins.
El ________________ pentina i talla els cabells.
Qui escriu poemes? Els i les ________________.
Si conduixes un taxi, ets _______________.
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L’ase de tres potes
De l’ase de tres potes es diu que viu al mig del mar i que tres és el número de
les seues potes i sis el dels seus ulls i nou el de les seues boques i dos el de les
seues orelles i un, la seva banya.
El pèl és blanc. Dos dels seus sis ulls estan en el lloc on solen estar els ulls,
dos a la punta del cap i dos al coll. Quan mira qualsevol cosa amb els seus sis ulls
la destruix.
De les seves nou boques, tres estan al cap, tres al coll i tres a l’esquena. En el
casc de cada pota, ja a terra, es poden ficar més de mil ovelles.
Quant a les orelles, són més grans que tota una provincia.
La banya és d’or i buit per dins, i li han crescut mil ramificacions. Amb aquesta
banya, es podrà vencer tot el que els malvats facen malament.

● Contesta les següents preguntes fent una creu a la resposta correcta:

1. Quantes potes té l’ase de la lectura?
___ Quatre potes
___ Tres potes
___ Sis potes
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2. Quantes ovelles poden ficar-se en el casc de les seves potes ?
___ Mil ovelles
___ Cap
___ Més de mil ovelles

3. Quantes boques té en el seu cap ?
___ Una boca
___ Tres boques
___ Nou boques

4. Com és la banya que té l’ase ?
___ Com una província
___ És d’or
___ Com el d’un bou

5. On diu el conte que viu aquest animal ?
___ A les muntanyes
___ Sota terra
___ Al mar
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El ruc i el gel
En aquest conte voràs el que li va passar un dia a un ase que ja no va voler
caminar més perquè no tenia ganes.
Era hivern, feia molt fred i tots els camins estaven gelats. L’ase, que
estavacansat, no es trobava amb ganes per caminar fins l’estable.
-Vaja!, ací em quede, ja no vull caminar més -es va dir, deixant-se caure a terra.
Un famolenc ocellet va anar a posar-se prop de la seva orella i li va dir:
-Ase, bon amic, vés amb compte, no estàs en el camí, sinó en un llac gelat.
- Deixa’m, tinc son! I amb un llarg badall, es va quedar dormit.
A poc a poc, la calor del seu cos va començar a fondre el gel fins que, de sobte,
es va trencar amb un gran soroll.
L’ase va despertar en caure a l’aigua i va començar a demanar auxili, però ningú
va poder ajudar-lo, encara que el pardal va voler, però no va poder.

● Contesta les següents preguntes fent una creu a la resposta correcta:

1. En quina època de l’any va ocórrer aquesta història de l’ase ?
___ A la primavera
___ A l’estiu
___ A la tardor
___ A l’ hivern

2. Per què tots els camins estaven gelats ?
___ Feia fred
___ Estava nevant
___ Estava plovent
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3. Per què l’ase no va voler anar a dormir a l’estable?
_______________________________________________________________

4. On es va quedar dormit ?
___ En el camí
___ En un llac gelat
___ Sota un arbre

5. Sabia l’ase que era perillós dormir sobre el gel del llac?
_______________________________________________________________

Com ho saps?
_______________________________________________________________

6. Què li va passar a l’ase?
_______________________________________________________________
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7. Per què li va passar això a l’ase ?
___ Perquè va ser capritxós
___ Perquè va ser un manta
___ Perquè va ser dormiló

8. Què fan els nens i nenes mandrosos? Subratlla la resposta vertadera:
___ Sempre es riuen
___ Són juganers
___ No ajuden a casa
___ No fan la seva feina a l’escola

9. Què hagueres fet tu si fores el pardalet?
____________________________________________________________

10.

Què faries per algun amic en perill?

_______________________________________________________________
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El llagostí
El llagostí és un insecte de color terra rogenca. Quan està en repòs es camufla
amb l’ambient natural on es troba, es diu mimetisme.
De les sis cames que té, les dues posteriors són molt llargues i potents, que li
permeten saltar a gran distància. A l’estiu el podem vore saltant per camps i terres de
secà.
S’alimenta de vegetals. Es reprodueix per ous que la femella introdueix dins la
terra a la tardor. Els ous s’obrin a la primavera i les cries aconsegueixen la maduresa
en els mesos de juliol i agost.
El cos del llagostí és massís. Per al seu estudi el dividim en tres parts: cap,
tòrax i abdomen.
El cap és allargat i hi té els òrgans dels sentits: laboca, els ulls i les antenes.El
tòrax té sis cames articulades, les dues de darrere adaptades per poder saltar.
El llagostí pot cantar amb les seues potes, fregant una xicoteta llima de les
extremitats posteriors amb les ales anteriors.
L’abdomen dels insectes és la part del cos que noté potes. Està format per
onze segments.
Els timpans són unes superfícies clares i circulars situades a l’abdomen. Podem
trobar el llagostí per tot el món, allà on es donen les condicions de vida
necessàries per a laseva subsistència.
Algunes classes es mengen enpoblacions dels deserts africans i són
considerats exquisits en moltes parts del món

● Respon a les següents preguntes:

1. Què és un llagostí?
_______________________________________________________________
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2. De les característiques següents, quines pertanyen al llagostí? Màrca-les.
___ Té vuit cames.

___ S’alimenta de peix.

___ Salta pels camps.

___ Es reprodueix per ous.

3. Relaciona les part del cos del llagostí amb els òrgans que té cada una.
cap •

• timpans

tòrax •

• òrgans dels sentits

abdomen •

• sis cames articulades

4. Segons el text el llagostí pot cantar amb les seves potes. Coneixes uns altres
animals que puguen cantar? ________
Quins?________________________________________________________

5. Per què creus que els llagostins són un plat exquisit en algunes cultures?

6. Tu menjaries llagostins? ________Raona la resposta.

7. El llagostí es camufla amb l’ambient on es troba. Quins altres animals tenen
també aquesta característica?
__________________________________________________________________
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Els quatre dracs
Fa molt i molt de temps no hi havia ni rius ni llacs sobre la terra. Només hi havia
el mar de l’Est, on vivien quatre dracs: el Drac Llarg, el Drac Groc, el Drac Negre i el
Drac Perlí.
Un dia, els quatre dracs van volar des del mar fins al cel. De sobte, el Drac Perlí
va assenyalar amb el dit en direcció a la terra. Els altres tres dracs van mirar per
entremig dels núvols cap allà on indicava el dit del Drac Perlí.
Els dracs van vore molta gent que estava trista. Van distingir una velleta que
estava agenollada a terra amb un xiquet molt prim als braços.
Cridava: «Déu dels cels, per favor, envia’ns pluja perquè els nostres fills
puguen viure!»
Aleshores, els dracs es van fixar que els camps d’arròs estaven secs, els cultius
s’havien fet malbé i els arbres sense fulles semblaven esquelets. Feia tant de temps
que no plovia!
–Que prima està tota aquesta gent! –va dir el Drac Groc.
–Si no plou prompte, es moriran tots –va dir el Drac Perlí.
Els altres dracs van fer que sí amb el cap.
Van parlar molta estona sobre aquell assumpte i, finalment, van decidir anar a
veure l’emperador del cel i de la terra per explicar-li tot el que havien vist, i demanarli que fera ús dels seus poders per ajudar tota aquella gent.
L’emperador es va enfadar molt quan va sentir el que li havien anat a explicar
els quatre dracs. I els va dir, cridant:
–Com goseu interrompre’m per una tontada com aquesta! Que no ho veieu que
he de fer-me càrrec del cel i de la terra i que no tinc temps? Torneu al mar i no em
torneu a molestar mai més!

L’emperador va començar a caminar cap a la porta. Els quatre dracs van insistir:
–Però, majestat, no plou, no hi ha aigua i tota la gent es mor de fam!
L’emperador, sense ni girar-se, els va contestar:
–D’acord, d’acord. Demà enviaré la pluja.
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Van passar deu dies i no van caure ni quatre gotes d’aigua. Els dracs, veient
que a l’emperador no li preocupava que la gent de la terra es morira de fam i van
decidir actuar pel seu compte.
Van començar a sobrevolar el mar i a xuclar aigua amb la boca, i després
l’escopien pertot arreu. I així moltes vegades, xuclant i escopint l’aigua del mar, que
queia en forma de pluja.
La gent cridava amb alegria:
–Plou! Plou a bots i barrals!
Els xiquets i les xiquetes botaven molt contents dins els bassals. Però
l’emperador estava furiós perquè els dracs havien fet allò sense el seu permís.
Els va castigar. Va posar quatre muntanyes sobre els dracs de manera que no
pogueren volar mai més. Així doncs, els dracs van haver de quedar-se allà, amb les
muntanyes al damunt per sempre més.
De tota manera, els dracs no estaven arrepentits del que havien fet. Al contrari,
estaven més decidits que mai a ajudar sempre la gent.
Per això es van convertir en rius que sortien de les muntanyes, travessant la
terra fins al mar. I així es van formar els quatre grans rius de la terra: el riu Negre, el
riu Groc, el riu Llarg i el riu Perlí.
Adaptació d’un conte xinès

● Contesta les preguntes següents:

1.Escriu el nom dels quatre dracs protagonistes del conte:
_____________________________________________________________

2. L’emperador va complir la promesa de fer ploure?________________________

3. Què van fer els dracs?______________________________________________
Per què?___________________________________________________________

84

4.Què els va passar, als dracs, per haver actuat pel seu compte?
______________________________________________________________

5. Creus que aquest conte té un final
feliç?_____Perquè?______________________________________________

6. Perquè els dracs queden soterrats a les muntanyes?
______________________________________________________________

7. Perquè els dracs es converteixen en rius i poden continuar ajudant la gent?
_____________________________________________________________

8. Marca el significat de la paraula destacada: «Com goseu interrompre’m?»
divertir-se

atrevir-se

intentar

9. Completa les frases següents amb aquestes expressions:
quatre gotes

quatre passos

quatre gats

quatre cases

• Al meu poble hi ha _______________ : és molt xicotet.
• No ha plogut molt ; només han caigut ___________________.
• Hi havia poca gent; érem______________________.
• Viu molt a prop; sa casa està a ____________________
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Deserts.

13

El Sàhara, el desert més gran del món

El desert del Sàhara és el més gran del món. Durant el dia, la temperatura sempre
és més alta de 35º C. Hi plou tan poc que és impossible trobar-hi arbres o plantes.
El territori està cobert de grosses dunes, és a dir, d’autèntiques muntanyes d’arena
blanca i fina. A vegades, al mig d’aquest desert trobem la taca verda d’un oasi. Els
oasis són llocs on hi ha aigua que ix de baix terra i forma un llac xicotet. Al voltant s’hi
poden trobar palmeres o altres plantes resistents a la calor. També hi ha plantacions.
Els tuaregs, un poble del desert
Entre els diversos pobles que habiten al desert del Sàhara, un dels més coneguts és
el dels tuaregs. Els tuaregs viuen agrupats en tribus escampades pel Sàhara. Les
caravanes de dromedaris dels tuaregs recorren incansablement aquest desert.
El dromedari és un tipus de camell que té una soal gepa a l’esquena. És un animal
que resisteix molt bé la calor i la set. Per això, és molt útil al desert. Quan beu, pot
engolir fins a 135 litres d’aigua en tan sols deu minuts. La gepa és una reserva de
greix, que es fa més gros quan mengen molt i que els permet resistir llargues jornades
de fort treball i poc aliment. El dromedari és de gran ajuda per a les tribus dels tuaregs.
És el seu mitjà de transport més segur i resistent.
Assal, un llac de sal en ple desert
A pas lent però segur, la caravana de camells avança pel desert baix un sol de
justícia. El desert de pedres es va transformant en un desert blanc i brillant. Per a la
tribu d’àfars, això significa que han arribat al seu destí: el llac d’Assal, un dels dipòsits
de sal més grans de la Terra.
El llac d’Assal està cobert amb una capa gruixuda de sal. Quasi no hi ha aigua. Aquest
llac s’alimenta d’aigua salada del mar que hi ha a prop. Com que la temperatura de
l’aire sempre és molt alta, 50º C, l’aigua s’evapora i queda la sal.
Els àfars obtenen la sal cavant amb pics. Després, omplin de sal uns sacs grossos
de teixit de jute i la carreguen al llom dels camells.
Una vegada carregats, la caravana torna a començar la seva llarga travessia
pel desert fins a Etiòpia, on els àfars canviaran la seua càrrega de sal per roba, ous,
cassoles, cereals...
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● Marca, en cada cas, la resposta correcta:
1. La temperatura al Sàhara és de:
___ menys de 16º C

___ més de 35º C

___ 50º C

2. Els àfars canvien:
___ els camells per sal

___ la sal per camels

___ La sal per roba i aliments
3. Els camells són animals:
___ que tenen molts geps
___ molt resistents a la calor
___ que no beuen aigua
4. La temperatura al llac d’Assal és de:
___ 50º C

___ 75º C

___ 35º C

5. Escriu les semblances i diferències que hi ha entre aquests dos tipus de
camells:

S’assemblen en____________________________________________________
Es diferencien _____________________________________________________

6. T’agradaria viure en un desert? ________
Per què?_____________________________________________________
______________________________________________________________
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La Sif vol ser cocodril
Pep s’ha quedat mig adormit, però uns colpets a la finestra li han fet obrir els
ulls.
–Sif! –exclama Pep.
–Xicot... Tens cara de ciri –diu Sif.
–Tinc la grip... No t’acostes, que diuen que es contagia.
– Les sargantanes no tenim la grip. –diu l’animalet–.
I d’un bot ha pujat damunt del llit.
–Que vinc a dir-te que me’n vaig... –diu Sif.
–Per què? –contesta, sorprès, Pep.
–Em sent una mica fracassada, saps? Ahir van vindre a mesurar el solar i això
vol dir que no tardaran gens a fer-hi edificis... He pensat que podria tornar a l’escola
i fer oposicions...
–Això què és? –pregunta en Pep.
Sif es passeja per damunt del llençol. I diu:
–Com si fora un examen... És que m’agradaria moltíssim ser cocodril.
–Ostres, tu! –exclama en Pep.
–Els cocodrils tenen més categoria. Són més forts, més grossos, més bonics...
I amb una miqueta de sort et porten a un zoològic i tens la vida assegurada...
En Pep es remou al llit, pensatiu.
–Vés amb compte, eh! Que hi ha caçadors que maten cocodrils per fer sabates
i bosses...
–Gràcies pel consell i que et millores prompte... Me’n vaig. No m’agraden gens,
els comiats –acaba Sif.
Ara, després de la grip, els pantalons li venen curts i la camisa li
va estreta. Pep ha tornat a l’escola i el mestre li ha preguntat com es troba.
En acabar la classe, Pep ha tornat al solar i ha tirat pedres molt
grosses contra els pots.
De darrere dels matolls ha eixit el ratolí Ginket.
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–Ginket, vull que m’ajudes a trobar Sif –diu Pep.
–Però, explica’m, per què vols trobar Sif?
–Doncs perquè se n’ha anat del solar i vol ser cocodril...
–I què? –contesta Ginket.
–Que els caçadors maten els cocodrils per fer sabates i bosses. Tinc por que
el maten –diu Pep.
–L’únic que puc fer és acompanyar-te a l’escola dels animals ipreguntar on és
–diu Ginket.
En un tres i no res, Pep es troba al canyar. Ginket hi entra i Pep el segueix.
–És ací –diu el ratolí–. Ara mateix cride al mestre de Sif.
En un instant, se sent un soroll fort entre les canyes i apareix un animal amb un
cap molt gris, amb uns ullots rojos, que semblen taronges.
–No tingues por! –diu a Pep–. No et faré mal. I ara, digues què vols saber de
Sif.
–Doncs... on és –diu Pep.
El Savi Especialista meneja el cap i diu:
–Sif ha fet l’examen i ara fa pràctiques de cocodril en un riu d’Àfrica.
–Ginket –pregunta Pep–, m’hi portaràs veritat?
–No et preocupes –li diu Ginket–. La trobarem!
A Pep i a Ginket els va costar de trobar Sif. Però, i tant si la van trobar, i més
contenta que un gínjol! Ara bé, de les pròximes aventures en parlarem a la unitat
següent.
Enric Lluch

1. Escriu en quin ordre apareixen aquests personatges:
___Sif

___Pep

___ Savi Especialista

___Ginket

2. Quina malaltia té en Pep quan comença la història?___________________
3. Quin amic el va a veure?_____________________________
4. Què vol fer la sargantana Sif?______________________________________
__________________________________________________________________
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5. Per què vol ser cocodril?_________________________________________
______________________________________________________________

6. 3 Fixa’t que en el text es diu que les sabates es fan amb pell d’animals.
Podries escriure el nom d’altres objectes que estiguen fets amb pell
d’animals? ____________

Quins?______________________________________________________

7. Penses que els objectes de pell es podrien fabricar amb altres matèries?
________________________________________________________________

8. Marca què vol dir la frase tenir cara de ciri que ix a la lectura:
___ Tenir la cara en forma de ciri.
___ Tenir la cara encesa.
___ Tenir la cara pàl·lida.

9. Relaciona cada expressió amb el significat que li correspon:

.

1. Fer mal el pit.

___ tenir angines

2. Tindre mal de coll

___ tenir tos

3. Tindre un borinot a l’orella.

___ tenir una obstrució nasal

4. Tenir el nas tapat

___ tenir mal d’orella
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Juguem junts

1. Quin tipus de text és l’anterior? Encercla la resposta correcta.

a) Una poesia.

b) Un cartell.

c) Una notícia.

d) Un conte.

2. A qui va dirigit el text? Encercla.

a) A xiquets i xiquetes.

b) A adults.

3. . Quina finalitat té aquest text? Marca la resposta correcta.

___ Animar els adults a anar al taller amb els xiquets.
___ Despertar l’interés dels infants per participar en els jocs.
___ Presentar els jocs que es faran en el taller.
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4. Quina informació podem trobar en el cartell? Marca amb una creu les caselles
corresponents

5. Encercla les afirmacions incorrectes d’acord amb la informació del text.

a) El taller es farà un cap de setmana de novembre.
b) Es jugarà a jocs d’ordinador.
c) Els pares deixaran els infants al taller i podran anar-se’n a comprar.
d) Al llarg de les dues hores faran el taller un màxim de 40 persones.
e) L’aula preparada per al taller es troba a la cinquena planta.

6. Amb quin dels textos següents s’intenta aconseguir que la gent participe en el
taller? Tria l’opció correcta.
a) Aula P5.

b) Màxim 20 persones per torn.
c) Juguem?
d) Dimecres 6 de novembre.

7. Què creus que vol dir l’autor amb la frase “Taller de jocs en família”?

________________________________________________________________

8. Explica què intenta transmetre quan escriu “0% pantalles” i “0% piles”?

_____________________________________________________________
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Una nit emocionant

1. On podríem trobar aquest text?
a) En la televisió.

c) En un llibre.

b) En una pàgina web.

d) En una revista.

2. Llig aquestes paraules i encercla les que no apareixen en el text.
Àrtic

Atlàntic

Mediterrani

Índic

Àsia

Europa

Àfrica

Pacífic

Antàrtic

América

3. Troba en el text una paraula que siga sinònima d’aquestes:
audaç

decidit

valent
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_____________

4. Assenyala l’afirmació que siga verdadera segons la informació del text.
____ Per a poder passar la nit amb taurons has de ser una persona avorrida.
____ L’activitat no podrà cancel·lar-se per cap motiu.
____ L’aventura es viurà de dia.
____ Pots compartir l’experiència amb els amics, els pares o l’escola.
5
5. Tria el significat correcte per a la paraula tropical.
___ Del pol Nord o del pol Sud de la Terra.
___ De les zones de la Terra on fa molta calor i hi ha molta humitat.
___ Terreny en què hi ha poques pluges, poques plantes i pocs animals.
___ De les zones de la Terra seques i gelades.
6. Tria un d’aquests resums per al text.
a) L’Oceanogràfic ens convida a una nit amb dofins.
b) L’Oceanogràfic ens convida a dinar amb taurons.
c) L’Oceanogràfic ens convida a dormir envoltats de taurons.
d) L’Oceanogràfic ens convida a nadar amb taurons.
7. Digues què porta el xiquet del dibuix per a anar a dormir.
____________________________________________________________
8. Per quins motius pot cancel·lar-se l’activitat?
___ Per motius biològics, físics o meteorològics.
___ Per motius biològics, meteorològics o organitzatius.
___ Per motius biològics, organitzatius o atmosfèrics.
___ Per falta d’assistència.
9. Com creus que deu ser l’experiència de dormir amb taurons?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Fem ràdio!

1. A qui va dirigit aquest taller? Com ho has sabut?
a) A xiquets i xiquetes.
b) A mares i pares.
c) A tots els interessats.

2. Quin és l’objectiu d’aquest taller? Marca totes les opcions correctes
___Aprendre com es fan els programes de ràdio.
___Conéixer el funcionament de les càmeres de vídeo.
___Col·laborar en un programa de ràdio.
___Dirigir un programa de ràdio i fer-se famós.

3. Fixa’t en la il·lustració. Què hi ha damunt de la taula?
__________________________________________________________
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4. Per a què serveix aquest aparell en la ràdio? Tria l’opció correcta:
a) Perquè les persones que no senten bé puguen sentir millor.
b) Perquè els sons arriben a receptors que es troben lluny.
c) Perquè els locutors sàpien on han de parlar.
5. Quina professió creus que tenen Vicent Soler i Begonya Valls? Encercla les
opcions possibles.
Locutors

Banquers

Electricistes

Tècnics de so

Periodistes

6. Raül té 6 anys i vol anar al taller, però no sap si és massa xicotet. Com pot
saber-ho?
_________________________________________________________
7. Digues si aquestes afirmacions són verdaderes (V) o falses (F) segons la
informació del text.

8. A Joan li agradaria anar al taller, però no sap si podrà perquè té moltes
activitats al juliol.Examina el seu calendari i digues quins dies podria anar al
taller.

Pot anar els dies …………………………………………………………………………
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Participem en una assemblea

1. Quina finalitat té aquest text? Tria l’alternativa correcta.
a) Informar de la realització d’una assemblea.
b) Convidar els alumnes de l’escola a participar en l’assemblea.
c) Les dues alternatives anteriors són correctes.
2. Encercla les tres paraules sinònimes de qüestió.
Problema

Conseqüència

Resposta

Tema

Assumpte

3. Esbrina de quin substantiu del text es tracta.
Unió de gent en un lloc amb un objectiu determinat.

4.Per què tots som importants en una assemblea?
_____________________________________________________________
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5. Per a què es fa aquesta assemblea?
___ Per a elegir quines classes han de reciclar i quines no.
___ Per a decidir com augmentar el consum d’una classe d’Educació Primària.
___ Per a elegir com podem reciclar i reduir el consum entre tots els membres
de l’escola.
6. Saps què significa prendre decisions conjuntes? Marca l’opció correcta.
a) Arribar a acords entre tots els participants de l’assemblea.
b) Decidir entre uns pocs participants quina és la millor opció.
c) Forçar els participants a elegir la millor opció.
7. Fixa’t en el dibuix i descriu què hi veus:
Qui hi participa? _________________________________________
Qui parla?______________________________________________
Podran parlar tots?______________________________________
8. Quines actituds t’ajudarien a participar en una assemblea? Encercla-les.
Escoltar

Discutir

Cridar

Dir el que es pensa

9. Aquesta assemblea tracta el tema del reciclatge a l’escola. Pinta sobre què es
podria parlar.

10.I tu, creus que és important reciclar a l’escola? Imagina que has d’explicar en una
assemblea les raons per les quals és important reciclar i redacta la teua exposició.
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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El recol·lector de cocos

99

19

100

101

102

Data: ...........................................................................................

Viure en un càmping
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Un torneig esportiu

VERD

VERD

105

TARONJA

ROIG
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…………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
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ELS DOFINS

El dofí és un mamífer aquàtic, que fa uns 2 m. de llargària.
Té el cos esvelt en forma de fus.
El cap és petit i acaba en un musell en forma de bec.
La mandíbula té de 80 a 90 dents xicotetes.
Els ulls, envoltats per una ratlla fosca, tenen la pupil·la en forma de cor. Al costat hi ha les
obertures auriculars.
Els dofins produeixen uns sons característics per comunicar-se.
Tenen quatre aletes: la dorsal, que és punxeguda i de mida reduïda, les pectorals, que són més
amples que llargues, i l’aleta cabal, que és la més grossa.
Els dofins s’alimenten bàsicament de peixos.
Classes de dofins
Hi ha moltes classes de dofins, però segons el lloc on viuen els podem classificar en:
dofins marins i dofins fluvials.
Els dofins marins viuen dins la mar. Són de color negre blavós per la part superior, amb les parts
laterals i la inferior blanquinoses. Viuen i cacen en grup. Les femelles només tenen un dofí cada
dos o tres anys, perquè la lactància del xicotet dura d’un any i mig a dos anys. A partir dels cinc o
sis anys un dofí es torna adult i pot crear la seua pròpia família.
Les amenaces més freqüents que han de patir aquests animals dins el seu medi són: les xarxes
dels pescadors, la contaminació de les aigües costaneres i els trastorns acústics produïts per
embarcacions.
Els dofins fluvials són de color més clar que els marins. Quasi han perdut el sentit de la vista i
només són capaços de diferenciar el dia de la nit. Això és pel fang que hi ha a la desembocadura
dels rius on viuen.

1. Quina classe d’animal són els dofins? ..........................................................................................
...........................................................................................................................................................

2. Explica breument com són els dofins. ...........................................................................................
............................................................................................................................................................
3. Quantes dents tenen els dofins?
De 20 a 30

De 30 a 60
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De 80 a 90

4. Relaciona el nom de cada aleta amb la seva característica.
Dorsal •

• és la més grossa

Pectorals •

• és punxeguda i de mida reduïda

Cabal •

• són més amples que llargues

5. De què s’alimenten els dofins? .....................................................................................................

6. Quines classes de dofins hi ha ?

...............................................................................................

............................................................................................................................................................

7. Per què les femelles només tenen un dofí cada dos o tres anys? ................................................
...........................................................................................................................................................

8. Quines amenaces pateixen els dofins? .........................................................................................
............................................................................................................................................................

9. Per què els dofins fluvials quasi han perdut el sentit de la vista? .................................................
...........................................................................................................................................................

Pensa un poc més
Què es podria fer per protegir els dofins?

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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EL RUC I EL GEL

En aquest conte veuràs el que li va passar un dia a un ase que ja no va voler caminar més perquè no tenia ganes.
Abans de començar la lectura:
1. Què li passa a un gelat quan el traiem del congelador?

……………………………………………………………………………………………………………………

2. ¿Què els passa als glaçons de gel quan els posem en un got d’aigua? ………………………………………………………………………………………
3. Què li va passar al burret amb el gel? Endevina-ho.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Llegeix silenciosament aquest conte:
Era hivern, feia molt fred i tots els camins estaven gelats. L’ase, que estava cansat, no es trobava
amb ganes per caminar fins l’estable. -Vaja!, aquí em quedo, ja no vull caminar més -es va dir,
deixant-se caure a terra. Un famolenc ocellet va anar a posar-se prop de la seva orella i li va dir; Ase, bon amic, vés amb compte, no estàs en el camí, sinó en un llac gelat. - Deixa’m, tinc son! I
amb un llarg badall, es va quedar dormit. A poc a poc, la calor del seu cos va començar a fondre
el gel fins que, de sobte, es va trencar amb un gran espetec.
L’ase va despertar en caure a l’aigua i va començar a demanar auxili, però ningú va poder ajudarlo, encara que el pardal va voler, però no va poder.

1. En quina època de l’any va ocórrer aquesta història de l’ase? Subratlla la resposta
veritable:
• A la primavera

• A l’estiu

• A la tardor

• A l’ hivern

2. Per què tots els camins estaven gelats? Subratlla la resposta veritable:
• Feia fred

• Estava nevant

• Estava plovent

3. Per què l’ase no va voler anar a dormir a l’estable?
………………………………………………………………………………………………………..
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4. On es va quedar dormit? Subratlla la resposta vertadera:
• En el camí

• En un llac gelat

• Sota un arbre

5. Sabia l’ase que era perillós dormir sobre el gel del llac?

…………..….

Com ho saps?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Què li va passar a l’ase?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…….

7. Per què li va passar això a l’ase? Subratlla la resposta vertadera:

• Perquè va ser capritxós

• Perquè va ser mandrós

• Perquè va ser dormilega

8. Què fan els xiquets i xiquetes mandrosos? Subratlla la resposta vertadera:
• Sempre es riuen

• Són juganers

• No ajuden a casa

• No fan la seva feina a l’escola

9. Què haguessis fet tu si fossis el pardal ? ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. Què faries per algun amic en perill? …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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EL FOC

Abans de conèixer el foc, els éssers humans eren com animals. Cada matí buscaven aliment per
a ells i per als membres de la comunitat. Però quan el sol s’amagava només tenien l’opció de
tornar a dormir.
Els humans descobriren el foc en la natura. Al principi recollien les brases que quedaven després
dels incendis naturals o la caiguda de rajos. Però el problema més gran era mantenir el foc encés.
Uns dels primers mètodes per aconseguir el foc va ser la rotació d’una punta de pal sobre una
fusta seca.
El foc va suposar canvis molt importants en la vida dels nostres avantpassats:
– La cocció dels aliments va significar un avenç important perquè permetia fer digeribles algunes
parts dels animals que caçaven.
– El manteniment de les fogueres els proporcionava calor a l’interior de les coves en els freds
hiverns.
– També es va convertir en un mecanisme de protecció contra els animals perillosos.
– El manteniment d’una foguera encesa va significar tenir llum. Artificialment, els humans havien
allargat la durada del dia i això va permetre les relacions socials entre els membres de la
comunitat. El foc va facilitar les primeres converses i l’intercanvi d’experiències

1.- Segons el text, què feien els humans abans de conèixer el foc? Marca la resposta correcta:
Buscar aliment i dormir.
Buscar aliment i parlar.

………
……….

Buscar animals perillosos.

…………
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2.- Al principi, com aconseguien foc els humans? .
.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

3.- Explica com van aconseguir foc els humans per si mateixos.
......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

4.- Marca vertader (V) o fals (F).
– Amb el foc es cremaven els aliments ………....
– Amb el foc es van poder coure els aliments. ………….
– El foc va proporcionar fred a l’interior de les coves. ………….
– El foc va servir perquè els animals localitzassin els humans. …………..
– El foc va servir de protecció contra els animals perillosos. …………..
– El foc va facilitar les primeres converses. ……………

5.- Pensa un poc més Quin dels avenços pel descobriment del foc consideres més important per
a l’ésser humà?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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