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MATERIAL DE TREBALL 
 

Comprensió oral i comprensió lectora 

INSTRUCCIONS 
 
Aquesta prova té dues parts: 
 
A la primera part , has d’escoltar un text i respondre a unes preguntes sobre el 
que has sentit.  
 
A la segona part , has de llegir atentament un text i respondre a unes preguntes 
sobre el que has llegit. 
 
Algunes preguntes les hauràs de respondre marcant amb una X la resposta 
correcta. Només hi ha una resposta correcta per a cada pregunta. Si t’equivoques, 
ratlla la resposta equivocada i marca clarament la nova resposta. 
 
Hi ha d’altres preguntes on tu hauràs d’escriure la resposta. 
 
 



COMPRENSIÓ ORAL 
ANEM A LA FESTA MAJOR! 
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Ara escoltaràs un text dues vegades. La primera és per contestar a les 
preguntes i la segona és per repassar les teves res postes. 
 
Abans de sentir el text, has de llegir les pregunte s. 
 
 1. De quina edat han de ser els nens i nenes que s’ap untin a les 

activitats? 
 

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

 2. Què tenen d’especial els vestits d’Els Diables? 
a. Són negres. 
b. Protegeixen del foc. 
c. Porten un llacet vermell. 
d. Protegeixen de la calor. 

 
 3. De quin color és la camisa de la nova colla castel lera? 

a. Blanc. 
b. Negre. 
c. Fúcsia. 
d. Vermell. 

 
 4. S’han de comprar els vestits? 

a. No, s’han de dur fets de casa. 
b. No, els donen al local de l’associació. 
c. Sí, en el fulletó hi ha l’adreça on es compren. 
d. Sí, però no els hem de comprar fins que en sapiguem molt. 

 
 5. Quant val apuntar-se a cada una de les activitats?  

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

 6. On cal anar per apuntar-s’hi? 
a. A l’escola. 
b. A l’Ajuntament. 
c. A la plaça de la Vila. 
d. Als locals de les associacions. 

 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 
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Llegeix aquest text amb atenció i després contesta a les preguntes. 

 

REVETLLES AMB PRECAUCIÓ 
 

 
▪ Assegureu-vos de comprar els petards en 
un establiment autoritzat . 
▪ No us guardeu petards a les butxaques  
podríeu prendre mal! 
▪ Llegiu les instruccions de cada article. 
 

 

 
▪ No subjecteu els petards amb les mans . 
No els poseu a prop ni de la cara ni del cos. 
▪ Utilitzeu mitjans segurs per encendre els 
petards, per exemple una metxa . 
▪ Enceneu sempre la metxa per l'extrem, 
perquè us doni temps d'enretirar-vos . 
 
▪ Si un petard no s'encén bé, no el toqueu 
fins al cap de mitja hora  i després 
remulleu-lo. 
▪ No llanceu mai petards contra ningú . 
 
 

 
▪ No llanceu coets a menys de 500 metres 
de zones boscoses ni on hi hagi molta gent. 
▪ Vigileu que no hi hagi a la vora líquids 
inflamables . S'encenen fàcilment i els 
vapors poden explotar. 
 

 
▪ Als llocs on es facin revetlles cal recollir la 
roba estesa  i tancar portes i finestres. 
▪ No enceneu cap petard dins les cases . 
▪ No llanceu ni manipuleu petards des de 
balconades ni finestres . 
 

www.gencat.cat/revetlles/cat/petards.htm

En cas d’emergència, 
truqueu al telèfon 112 
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 1. De quin perill ens avisa aquest text?  

a. De cremar-nos. 
b. De gastar molts diners. 
c. D’anar sols a comprar. 
d. De la por que fan els petards. 

 
 2. No es poden portar petards a les butxaques perquè.. .  

a. ens podem cremar. 
b. se’ns poden perdre. 
c. embruten la roba. 
d. ens podem punxar. 

 
 3. Què és el primer que s’ha de fer abans de fer servi r els petards? 

a. No posar-los davant de la cara. 
b. Encendre’ls per l’extrem. 
c. Llegir-ne les instruccions. 
d. No llençar-los mai contra ningú. 

 
 4. És millor encendre els petards amb una metxa que am b un encenedor 

perquè... 
a. és més ràpid. 
b. és més barat. 
c. ho diu a les instruccions. 
d. ens puguem enretirar a temps. 

 
 5. No poden haver-hi líquids inflamables a la vora qu an llancem petards 

perquè... 
a. es pot produir una inundació. 
b. es pot produir una explosió. 
c. poden apagar el petard. 
d. poden inflar el petard. 

 
 6. Si un petard no s’encén bé, quanta estona hem d’es perar abans de 

recollir-lo? 

.................................................................................................................. 
 
 7. Escriu un dels llocs on NO es poden encendre els p etards. 

.................................................................................................................. 
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 8. Què s’ha de fer en cas d’emergència? 

a. Anar a un establiment autoritzat. 
b. Tancar portes i finestres. 
c. Sortir al balcó.  
d. Trucar al 112. 
 

 9. Per què són útils aquests consells?  
a. Per comprar els millors petards. 
b. Per aprendre a apagar un incendi. 
c. Per evitar accidents amb els petards.  
d. Per encendre els petards més fàcilment. 
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0-1 


