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1 Observa la portada següent i contesta:

 •  Quin és el titular principal? En què t’has fixat  

per a contestar? 

 

 

 

 

 •  Quina et sembla que és la segona notícia  

més important? Per què? 

 

 

 

 

2 Fixa’t en la portada anterior i marca els elements que hi apareixen:

  publicitat  capçalera

  preu  índex

  fotografies  nombre d’exemplars impresos

  pàgina de cada notícia  entrevista

3 Classifica les paraules del titular principal i del seu subtítol segons que siguin agudes, 
planes o esdrúixoles.

Reforç

esdrúixoles planes agudes
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4 Fixa’t en l’exemple i explica per què s’accentuen les paraules següents:

•  rècord: S’accentua perquè és una paraula plana i no acaba en vocal, vocal + s, -en, -in.

•  desorientació: 

•  públics: 

•  pública: 

 Ara, pensa exemples de paraules que tinguin aquestes característiques i escriu-les:

•  Agudes que s’accentuen: 

•  Agudes que no s’accentuen: 

•  Planes que s’accentuen: 

•  Planes que no s’accentuen: 

5 Llegeix el principi del conte de Quim Monzó titulat Globus:

 Ara, contesta:

•  On té lloc l’acció? 

•  Quins elements propis d’aquest espai apareixen en el text? 

 

 

•  Quines dades del protagonista hi apareixen? 

 

 

Reforç

Va passar els primers vint anys de vida en un circ, corrent d’un lloc a l’altre (i mai en tots aquells anys 
no va trepitjar la mateixa ciutat dues vegades). Hi havia hagut algun cop un altre circ que hagués 
errat tan desmesuradament? Fill d’acròbates, la infantesa li omplí cada dia de paisatges nous, i fou 
amic de nans i pallassos, domadors i lleons, ponis, trapezistes, funàmbuls, homes bala i elefants. 
Conegué tres Buffalos Bills i dues índies ballarines que es deixaven siluetejar de ganivets. A catorze 
anys s’enamorà d’una adolescent que durant tres vespres ocupà la segona fila. El tercer vespre (ell 
ajudava la dama dels gossets ensinistrats), l’adolescent li féu l’ullet i ell es tornà tot roig. No va saber 
com reaccionar i, quan hagué rumiat un mètode d’apropament, ja era massa tard: marxava per la 
carretera, en una caravana de carros cap a la ciutat següent.

QUIM MONZÓ, “Globus”, dins Vuitanta-sis contes, Quaderns Crema
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Solucions
1 •  “Rècord d’alumnes”. Perquè és la notícia de la 

portada que ocupa més espai i va acompanyada 
de més informació en el cos de la notícia i d’una 
fotografia. La mida de la lletra del titular és més 
grossa que la dels altres.

 •  “Montilla encara es pensa la data”. Perquè està 
a la part central i la mida de la lletra del titular 
és la segona més grossa.

2 Han de marcar els elements següents: 
publicitat, preu, fotografies, pàgina de cada notícia, 
capçalera.

3 Agudes: estudiants, desorientació, augment, 
formació, professional.

 Planes: rècord, alumnes, terços, matriculen, 
centres, públics.

 Esdrúixoles: pública.

 Resposta oberta.

4 •  desorientació: S’accentua perquè és una paraula 
aguda acabada en vocal.

 •  públics: S’accentua perquè és una paraula plana 
i no acaba en vocal, vocal + s, -en, -in.

 •  pública: S’accentua perquè és esdrúixola  
i aquestes sempre s’accentuen.

5 • En un circ.

 •  Acròbates, nans, pallassos, domadors, lleons, 
ponis, trapezistes, funàmbuls, homes bala, 
elefants, ballarines, dama dels gossets 
ensinistrats, caravana.

 •  Resposta model:  
Fill d’acròbates, va passar la seva infantesa 
vivint en un circ. Quan tenia catorze anys, es 
va enamorar d’una espectadora, però quan va 
reunir prou valor per a apropar-s’hi, el circ ja 
marxava cap a una altra ciutat. Va portar una 
vida nòmada durant vint anys i va viatjar per tot 
el món.

Reforç


