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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 dos textos 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 altres preguntes on tu hauràs d’escriure la resposta. 



COMPRENSIÓ ORAL 
LES NORMES DE LA BIBLIOTECA 
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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 respostes. 

Abans de sentir el text, has de llegir les preguntes. 

 1. Què ha fet avui el mestre a classe?
a. Repartir els horaris de la biblioteca als grups de lectura. 
b. Organitzar un concurs per explicar contes. 
c. Explicar com funciona la biblioteca. 
d. Demanar el carnet de la biblioteca. 

 2. A més de llibres, què més es pot agafar en préstec de la biblioteca? 

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

 3. Què s’ha de fer si es fa malbé un llibre? 
a. Pagar-lo. 
b. Comprar-ne un de nou. 
c. Anar a parlar amb la bibliotecària. 
d. Buscar una solució entre tots els companys. 

 4. Hi ha algun dia d’escola que NO es pugui anar a la biblioteca? 
a. Els dilluns. 
b. Els dimarts i els dijous. 
c. Els divendres. 
d. S’hi pot anar cada dia.  

 5. L’activitat “Explica’m un conte” consisteix a explicar contes als més 
petits. A quina classe s’ha d’explicar el conte? 

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

 6. Quan s’ha d’explicar el conte? 

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