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NOM I LLINATGES: _______________________________________________
Llegeix la següent lectura i fes els exercicis que tens a continuació.
:
ARA TORNO
S’havia despertat aviat, més que de costum fins i tot. Al pis regnava un silenci absolut. Els
pares devien haver tornat molt tard. Ella no els havia sentit pas. Va romancejar una estona
al llit, sense saber ben bé què fer. Després es va llevar i va anar a la cuina a buscar alguna
cosa per esmorzar. No hi havia res. La tarda abans no havien pensat a comprar pa ni els
acostumats croissants. La Cristina va sospirar resignada: hauria d’esperar que els pares es
despertessin!
Al cap de mitja hora estava ben avorrida i l’estómac començava a queixar-se de gana. Es
veia que els pares en tenien per estona: de fet, ben just eren les vuit. Llavors va tenir la
pensada. Algun cop ja havia anat tota sola fins al forn de la cantonada: no calia ni tan sols
creuar el carrer. El portamonedes de la mare era allà, al menjador, damunt d’una butaca. El
va obrir i va veure que gairebé no li quedava cap moneda i el bitllet més petit que tenia era
de cinquanta euros. Seria qüestió d’anar amb compte de no perdre’l.
Va arrencar un full del bloc de notes que hi havia al costat del telèfon i va deixar el
missatge. Així, si es despertaven mentre ella era fora, no passarien ànsia. Total, era un
moment.
Amb cura de no fer soroll, va sortir a l’escala i va tancar la porta darrere seu. Quan ho va
haver fet, es va adonar que s’havia deixat la clau a dins. Quina badada! Ara, quan tornés, els
hauria de fer llevar per força. Bé, ja no tenia remei.

Mercè Canela, Ara torno

1- Marca la resposta correcta de cadascuna de les següents preguntes:
1. La Cristina s’ha despertat...
a. d’hora
b. a l’hora habitual
c. més tard que de costum
d. molt tard
2. Al pis…
a. no hi havia gens de soroll
b. hi havia poc soroll
c. hi havia força soroll
d. el text no ho diu
3. La frase “Va romancejar una estona al llit” vol dir que es va...

a. despistar
b. entretenir
c. alterar
d. adormir

4. Quina frase resumeix millor el primer paràgraf?
a. La Cristina es desperta i es lleva immediatament
b. La Cristina busca els croissants a la cuina
c. La Cristina es desperta i vol esmorzar
d. La Cristina decideix anar a comprar croissants
5. La frase “Es veia que els pares en tenien per estona” vol dir que els
pares…
a. es llevarien al cap de poca estona
b. encara trigarien a llevar-se
c. els pares dormirien tot el matí
d. feia estona que dormien
6. La Cristina decideix anar a comprar croissants perquè…
a. li ve de gust viure una aventura
b. vol donar una sorpresa als seus pares
c. li agrada anar al forn tota sola
d. té gana i està avorrida
7. On és el forn?
a. Al mateix edifici
b. A la vora de casa
c. Lluny de casa
d. El text no ho diu
8. En el text surt la paraula “butaca”, que és un moble que serveix per seure.
Quin d’aquests mobles NO és un seient?
a. Cadira
b. Tamboret
c. Balancí
d. Bufet
:

9. La Cristina havia d’anar amb compte de no perdre el bitllet de 50 euros
perquè…
a. el volia tornar a la mare
b. 50 euros són pocs diners
c. 50 euros són molts diners
d. no volia tornar a casa a buscar més diners
10. On és el bloc de notes?
a. Al costat del llit
b. A la cuina
c. Damunt d’una butaca
d. A la vora del telèfon
11. Segons el text, on deixa el missatge la Cristina?
a. Al contestador del telèfon
b. Al portamonedes de la mare
c. Al damunt de la butaca

d. El text no ho diu

12. La frase “Els pares no passarien ànsia” vol dir que no…
a. s’inquietarien
b. la buscarien
c. se sorprendrien
d. la renyarien
13. Quina d’aquestes expressions NO vol dir el mateix que “anar amb cura”?
a. Parar atenció
b. Anar amb compte
c. Anar de corcoll
d. Fer les coses com cal
14. La Cristina és una nena…
a. covarda
b. poruga
c. sorollosa
d. espavilada
15. A continuació tens unes frases que s’identifiquen amb unes lletres (A, B,
C, D). Segons el text, quin és l’ordre correcte en què passen els fets?
A. La Cristina no troba ni pa ni croissants a la cuina.
B. La Cristina obre la porta i surt a l’escala.
C. La Cristina decideix anar al forn.
D. La Cristina deixa un missatge als seus pares.
a. A C D B
b. D B A C
c. B A C D
d. C D B A

16. En quin paràgraf la Cristina decideix anar al forn tota sola?
a. En el primer
b. En el segon
c. En el tercer
d. En el quart
17. Marca la paraula més adient per completar la frase:
_______________ la Cristina va menjar pa amb melmelada per esmorzar.
a. Normalment
b. Demà
c. Ahir
d. Avui
18. Marca la millor opció per continuar la frase:
La Cristina ha comprat pa…
a. i tampoc vol croissants
b. perquè li agraden els croissants
c. però no ha trobat croissants
d. tot i que no volia croissants

2. Resumeix en un màxim de cinc línies el contingut de la lectura.

3. Explica què t’agrada fer a tu quan et despertes abans que els pares un
diumenge matí ( cinc línies)

4. Separa en síl· labes aquestes paraules que apareixen a la lectura:
- arrencar:
- missatge:
- qüestió:
- remei:
- deixar:

5. Cerca en la lectura quatre substantius, dos adjectius i quatre verbs.
SUBSTANTIUS

ADJECTIUS

VERBS

