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AI, AQUEST DESPISTAT!
 RESOL AQUESTES ACTIVITATS SOBRE LA LECTURA  

“AI, AQUEST DESPISTAT!”

COMPRENSIÓ LECTORA / ACTIVITATS COMPETENCIALS – COMPETÈNCIES 5, 6

  1 Marca la resposta correcta:

Caure de reculons significa...

  Caure cap endavant.

  Caure cap enrere.

  Caure de cul.

  Caure sovint.

“s’encistella / per barret una 
paella” vol dir que...

  es posa una paella al cap com si 
fos un barret.

  fa servir el seu barret per jugar a 
bàsquet.

  es posa una cistella de bàsquet 
com a barret.

  fa servir un barret com a paella.

L’equipatge de l’home de la 
poesia consisteix en...

  unes bones maletes, ben 
disposades i tancades.

  uns farcells i unes maletes, 
desordenats i lligats de qualsevol 
manera.

  una motxilla.

  un maletí.

Què vol dir entaforar?

  Amagar-se especialment en un 
forat, en un amagatall.

  Treure una cosa del forat, tub, 
etc. per on passa.

  Mostrar, desvetllar un secret.

  No donar a conèixer una 
informació.

L’expressió “dormir com un liró” 
és sinònima de dormir...

  com un gínjol.

  com un campanar.

  com un soc.

  com un guant.

  2 Explica en quins casos:

x actuaries com un esperitat: 

x et sentiries tot cofoi: 
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I ARA... NO PERDIS EL TREN

COMPRENSIÓ LECTORA / ACTIVITATS COMPETENCIALS – COMPETÈNCIES 5, 6

•  Si vol anar a Vilafranca del Penedès, a quina hora haurà d’agafar el tren? 

•  A quina via haurà d’anar per agafar el tren que va cap a Mataró? 

•  A quina hora surt el tren que va fins a l’estació de Sants de Barcelona? A quines 
vies pot parar, aquest tren? 

•  Quin tren de rodalies és el que va fins a Molins de Rei? 

•  On va el tren que surt més aviat de tots?  I el que surt més tard? 

•  Si vol anar a l’aeroport, quin tren ha d’agafar?  A quina hora?  
I a quina via? 
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A la tarda, l’home despistat decideix tornar a casa també 
en tren. Com que aquest matí no s’ha perdut i ha arribat a 
l’hora gràcies a tu, segur que el teu ajut també li servirà per 
poder arribar a casa sense novetats.

Hora
Hora
TIME

Destino
Destinació
DESTINATION

Tren
Tren
TRAIN

Vía
Via
PLATFORM

Observaciones
Observacions
REMARKS

19 : 10 SANT VICENÇ DE C. RODALIES R4 7
19 : 17 AEROPORT RODALIES R2 8 VIES 11-12
19 : 22 BARCELONA SANTS RODALIES R2 - VIES 12-14
19 : 30 MOLINS DE REI RODALIES R1 -
19 : 35 MATARÓ RODALIES R1 9
19 : 40 VILAFRANCA DEL P. RODALIES R4 7
19 : 53 SITGES RODALIES R2 8
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