FULL D’ACTIVITATS ......

CICLE MITJÀ

Abans de llegir…
Només llegint els títols i els subtítols, quin tipus de text creieu que és? Què penseu que us explicarà?
Penseu que us pot ser útil la informació del text? Us agraden els animals de companyia? Teniu
alguna mascota a casa? D’on creieu que està extreta aquesta informació? Per què?
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Comprensió lectora
1. Heu encertat el tipus de text? I el que explica? Podeu dir ara d’on està treta aquesta
informació? D’on?
2. Qui escriu els textos? Qui creieu que els contesta?
3. Ompliu el següent quadre amb la informació que dóna el text:
PROPIETARI/A

PROBLEMA

GOS

GAT

Llegim en parella!

SOLUCIÓ

4. Com s’anomena en un llenguatge més científic “la punta del nas” d’un gos?
5. Quin inconvenient hi ha si posem fundes de plàstic a les ungles del gat?
6. Penseu que la gossa de la Maria està malalta? Per què?
7. Sabent el problema que té el seu gat, com creieu que estan els mobles de casa de la
Verònica? Què us ho fa pensar?
8. La manera que el text suggereix per ensenyar els animals, podria servir per a les persones?
Per què?
9. Us ha semblat interessat la informació del text? Per què?
Activitat d’escriptura
Trieu una de les següents activitats d’escriptura:
1. Trieu una de les dues respostes del text i escriviu un text informatiu amb la informació que ens
dóna. Llegiu el text als vostres companys/es i fixeu-vos en les diferents maneres que hauran
sortit a l’hora d’explicar una mateixa informació.
Recordeu que un text informatiu és aquell que ens dóna informació sobre algun tema, per tant,
a l’hora de planificar el vostre text, tingueu en compte les diferents informacions que voleu que
tingui el vostre text i ordeneu-les per tal que s’entenguin fàcilment.
2. Penseu i escriviu una altra pregunta sobre algun problema que pugui tenir una mascota i
redacteu-ne una possible resposta. Compartiu el vostre text amb el que hagi elaborat una altra
parella que hagi escollit la mateixa opció d’activitat d’escriptura que vosaltres.
Tingueu en compte que, un cop hagueu triat la pregunta, haureu de pensar diferents
argumentacions que hi donin resposta. Finalment haureu d’ordenar la informació per poder
redactar el text.

Llegim en parella!

