
116AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPROVA-HO!ARA JA EN SAPS MÉS  

1  Llegeix en veu alta el poema següent amb diferents entonacions: ràbia, 
dolor, sorpresa, alegria... Fixa’t bé en el sentit del poema:

 Ara, tria l’entonació que et sembli més adequada per a aquest poema  
i recita’l davant de la resta de la classe.

2  Llegeix en veu baixa aquestes estrofes i, després, resol les activitats:

A   Busca en el diccionari les paraules  

que no entenguis.

B   Explica el significat de cada estrofa.

C   Llegeix-les primer en veu alta.  

Fes una pausa al final de cada vers.

D   Torna-les a llegir. Ara, fes una pausa  

en les paraules o expressions  

que vulguis remarcar; per exemple,  

en la paraula JO.

LLETANIA PERQUÈ ELS PARES ET PERDONIN

Sí, prou que ho sé: Sí, prou que ho sé:

tot ho faig malbé, pegar no està bé,

però si no ho torno a fer però si no ho torno a fer

mai més no ho faré. mai més no ho faré.

Sí, prou que ho sé: Sí, prou que ho sé:

sóc molt mentider, des d’avui estudiaré,

però si no ho torno a fer però si no ho torno a fer

mai més no ho faré. mai més no ho faré.

josep m. sala-valldaura.  
Dins Disfresses. Editorial La Galera

La paraula JO és creguda,

es pensa que és important,

la més important de totes, 

l’única i fonamental.

Vol anar sempre en majúscula,

i si no, no hi vol anar.

(Per voler, tot ho voldria,

fins un barret en el cap.)

marc granell. “Jo”,  
dins Poesies amb suc.  

Editorial La Galera
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En Martí vol adoptar un hàmster i no sap com l’ha de cuidar.

Ajuda’l a cercar informació sobre aquests rosegadors: què mengen, on dormen, 
quins són els seus hàbits més comuns, com es reprodueixen... Fes una llista  
de les fonts que has consultat i anota la informació que hi has trobat.
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3  Digues quines afirmacions són certes i posa’n un exemple:

A   Un diftong és un grup de dues vocals que es pronuncien en la mateixa síl·laba.

B   Un diftong és un grup de dues vocals que es pronuncien en síl·labes diferents.

C   Un hiat és format per dues vocals que es pronuncien en síl·labes diferents.

D   Els diftongs combinen una vocal forta i una de feble o bé dues vocals febles.

E   Els diftongs combinen dues vocals fortes.

4  Copia una taula com aquesta en el teu quadern i classifica les paraules 
següents segons tinguin un diftong o un hiat:

avió – acció – riure – mai – guanyar – niu – matèria – dues

simfonia – cua – treure – guanyar – viatge – cuina – pasqües – mania 

 Ara, separa les síl·labes de les paraules anteriors en el teu quadern.

5  Digues quina paraula de cada sèrie és l’única que té un diftong:

 A manual – suor – llauna  C Lluís – idea – iogurt 

 B raïm – meitat – país  D biografia – beneit – poeta 

diftong hiat

M’AJUDES?
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