Comprensió lectora

Quadern de lectures

Postal des de la platja

18 de juliol de 2011
Estimada àvia,
M’estic divertint molt a la platja.
Dilluns vam anar a pescar i vam veure molts peixos. Gairebé vaig
caure de la barca i la mare es va espantar. No vam pescar res.
Dimecres vam anar al parc d’atraccions. Vaig pujar en moltes de
diferents. Va ser el millor dia de les vacances fins ara.
Dissabte vam anar de compres. Va ser força avorrit.
M’agradaria molt que fossis aquí.
La mama t’envia records.
Ens veiem la setmana vinent.

Sra. Joana Baulenes
Av. de Can Corts, 17
08013 Barcelona

T’estimo,
Pau
Text inspirat en el text Postcard from Darwin de les proves de Comprensió Lectora de l’ACER de l’any 2006
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Broquetes de fruita
Què necessites
•
•
•
•
•
•
•

6 maduixes
2 mandarines
1 poma
1 plàtan
Xarop de xocolata o xocolata desfeta
Pals per a les broquetes
1 ganivet

Què has de fer
•

Demana ajut a un adult perquè t’ajudi a pelar
la fruita

•

Talla tota la fruita en trossos grans

•

Posa els trossos de fruita als pals de les broquetes combinant una mica els colors

•

Serveix el xarop de xocolata o la xocolata
desfeta per sobre de la fruita

Ja te les pots menjar!!!!

Text inspirat en el text Barbecued Fruits de les proves de Comprensió Lectora de l’ACER de l’any 2009
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La sargantana
En Toni no volia desfer-se d’aquell animal. Li venia al cap un dia en que
uns companys havien portat sargantanes a l’escola. Recordava que les
duien en caixes de cartró, i com les feien patir amb uns pals només pel
gust de veure-les fugir. El seu pare tenia raó: era una crueltat tenir sargantanes només per a això.
En Toni es va allunyar una mica de la casa i es va aturar davant d’un roure per jugar amb la sargantana
que portava a la ma. Va allargar el braç i va deixar la sargantana en un tronc inclinat mentre veia com
corria amunt per l'escorça.
L’animal es va aturar, es va girar i semblava que el mirava. En Toni va pensar que l’estava convidant a
seguir-lo. Va pujar pel tronc darrera de la sargantana, que s’havia aturat i l’esperava a la primera branca.
En Toni observava com l’animal amb els seus llargs dits s’agafava a l'escorça, i com el seu
cos descansava sobre aquella branca. Va acaronar la seva pell freda tot resseguint amb les seves mans
aquell “vestit” verd i rugós des del cap fins a la cua. La sargantana es va quedar immòbil notant els
seus dits.
Aleshores va veure al seu pare sortir de casa amb un cubell ple de roba de nadó. Va començar a estendre-la i quan va acabar de fer-ho, li va dir:
- Vens a la platja, Toni?
- Més tard –va respondre en Toni
- Encara t’has de desfer d’aquest animalot?
- És una sargantana, pare, no un animalot!

Narració inspirada en el text Lizards de les proves de Comprensió Lectora de l’ACER de l’any 2006
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El dia de
la bicicleta
L’Escola Pallarch, com cada any, va organitzar a final de curs, un recorregut en bicicleta
pel barri.
Aquell dia, tots els nois i noies de 6è van anar a l’escola en bicicleta. Després de la passejada, van escriure les seves impressions. Aquí tenim alguns testimonis:

M’agrada molt la bici. Si fos per mi, aniria a l’escola cada dia en bicicleta. (Pere)

No m’agrada muntar en bicicleta. Crec que ho he fet tres o quatre vegades en tota la
meva vida. He participat perquè els meus pares m’han dit que ho havia de fer, que tots
els meus companys portarien la bici. (Jaume)
M’agrada anar en bici, però no a l’hivern. Entre el fred i la quantitat de roba que porto,
és molt incòmode. En aquesta ocasió estic contenta. (Mònica)
Aniria més sovint en bici a l’escola, però quan començo a pensar que puc tenir un accident, que es pot punxar una roda o que es pot trencar la cadena, se’m passen les ganes. Prefereixo anar caminant o amb autobús. (Andreu)
Cada vegada que porto la bici a l’escola no trobo un lloc on poder-la deixar. Quan l’escola posi un pàrquing “guapo”, la faré servir cada dia. (Tamara)

Text inspirat en el text Ride to School Day de les proves de Comprensió Lectora de l’ACER de l’any 2008
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