
 

 

 

 

Miniseqüències de lectura i escriptura 

 

Les tres miniseqüències que teniu a continuació 

estan pensades per agafar l’hàbit de fixar-se molt 

en els textos, de manera que puguem escriure 

cada cop una mica millor. 

Podeu realitzar les activitats en aquest quadernet 

sempre que el vostre professor no us digui el 

contrari. 

És important que escriviu els textos tants cops 

com calgui, fins que comuniquin el missatge que 

pensàveu transmetre. 

 

Unitat 1: Explicar històries 

Unitat 2: Per a què serveixen els sentiments? 

Unitat 3: Ajuda’m a veure-ho clar: Pirates! 

 

 

 

Material elaborat per Joan Marc Ramos (INS Premià de Mar) 
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Miniseqüències de lectura i escriptura 

UNITAT 1: UNITAT 1: UNITAT 1: UNITAT 1: EXPLICAR HISTÒEXPLICAR HISTÒEXPLICAR HISTÒEXPLICAR HISTÒRIESRIESRIESRIES    

Anticipa’t: 

1. Qui t’ha explicat més històries al llarg de la teva infantesa? 

........................................................................................................ 

2. Com et sents quan t’expliquen històries? 

......................................................................................................... 

 

MOMO  

A poc a poc, Momo havia esdevingut imprescindible per a Gigi Cicerone. 

Aquest sentia per aquella noieta escabellada, en la mesura que la pot sentir un tipus 

inconstant i lleuger com ell, una profunda estimació i, si hagués estat per ell, se 

l’hauria emportada a tot arreu. 

Allò d’explicar històries, com tots nosaltres ja sabem, era la seva passió. I justament en 

aquell aspecte s’havia produït un canvi que ell 

mateix notava amb tota claredat. 

Abans hi havia algunes històries que no li 

acabaven de sortir rodones. Senzillament, quan 

no se li acudia res de bo, es repetia, havia de 

recórrer a alguna pel·lícula que havia vist o a 

algun succés que havia llegit al diari. Per dir-ho 

d’alguna manera, era com si les seves històries 

haguessin fet el camí a peu.  

Però, des que coneixia Momo, era com si tot d’una li haguessin donat ales. 

La seva imaginació, en especial quan estava amb Momo i aquesta l’escoltava, creixia 

ufanosament, com l’herba d’un prat de primavera. Petits i grans feien rotllana al seu 

voltant. Ara estava en condicions d’explicar històries que s’allargaven en la forma 

d’episodis durant dies i setmanes, i el seu enginy era inesgotable. Ell, d’altra banda, 

s’escoltava a si mateix encuriosit, ja que ignorava completament a on el conduiria la 

seva imaginació.  

 

Michael Ende, Momo 
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Activitats de comprensió lectora 

1. Relaciona cada personatge amb la descripció que en dóna el text: 

MOMO    Noieta escabellada 

GIGI CICERONE   Tipus inconstant i lleuger 

 

2. Digues si les següents afirmacions són veritables o falses a partir del que es diu al 

text: 

a) L’aparició de Momo havia afectat negativament la imaginació de Gigi Cicerone. 

b) Gigi Cicerone considera que repetir-se o copiar fets d’un diari és un defecte de les 

històries. 

c) Gigi Cicerone creu que l’excessiva imaginació també és un defecte en les històries. 

d) El narrador sempre sabia com acabarien les seves històries abans de començar. 

 

3. El text diu “Petits i grans feien rotllana al seu voltant”. A quina activitat creus que es 

dedicava Gigi Cicerone? 

............................................................................................................................................ 

 

4. Recordes algun altre personatge fascinat a sentir o a explicar històries? Digues el seu 

nom i el llibre o pel·lícula on apareixen. 

“Un personatge fascinat per les històries és..................................................................., 

apareix a..................................................................” 

 

5. Escriu el títol d’una història que creguis que hagués agradat a Gigi Cicerone i 

justifica la resposta: 

“Crec que a Gigi Cicerone li hagués agradat la història .................................................... 

perquè.......................................................................................................... i també 

perquè.............................................................................”



Miniseqüències de lectura i escriptura 

Com funciona el text? 

1. Explica amb les teves paraules els següents mots del text: 

- succés:...................................................................................................................... 

- enginy:...................................................................................................................... 

 

2. Escriu una frase amb sentit on apareguin les dues paraules definides a l’exercici 

anterior: 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

3. Fixa’t en aquest fragment: 

“La seva imaginació (...) creixia ufanosament, com l’herba d’un prat de primavera.” 

A partir del context, explica el significat de l’adverbi “ufanosament” o escriu un parell 

de sinònims. 

“ufanosament” vol dir.......................................................................................................” 

4. El narrador ens ofereix dues metàfores sobre la creació d’històries.  

Quan diu que “les seves històries feien camí a peu” vol dir 

que.........................................................................................; en canvi, quan afirma que 

“era com si li haguessin donat ales” vol fer-nos entendre 

que.............................................................................................................................. 

 

5. El prefix –IN (-IM si va seguit de p, b o m) davant d’un adjectiu significa molts cops 

“no”. A partir d’aquesta informació, completa les següents frases: 

a) IMPRESCINDIBLE vol dir NO ..................................................., és a dir, que és 

completament necessària per aconseguir els seus objectius. 

b) INCONSTANT vol dir NO....................................., o sigui una persona 

que............................................................................................................................... 

c) INESGOTABLE vol dir que NO..................................................., és a dir, un recurs 

que.............................................................................................................................. 
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6. El prefix IN no és l’única manera de formar paraules contràries. La majoria de mots 

del català tenen antònims: paraules que signifiquen el seu contrari. 

Reorganitza les síl·labes de la tercera columna, troba un antònim de cada un d’aquests 

mots senyalats al text i escriu-lo a la columna del mig:  

MOT DEL TEXT ANTÒNIM Endreça’m! 

ESCABELLADA  da es ça cur 

ge  ra lleu 

ti da pen na 

gut co ne  

a rit vor 

ta im fec per 

PROFUNDA  

RODONA  

ENCURIOSIT  

ALLARGADA  

IGNORAT  

 

 

7. Els signes de puntuació són molt importants perquè un text comuniqui 

adequadament. Observa la lectura i respon les qüestions següents: 

a) Quants paràgrafs té el text?.................................. 

b) Quants punts hi ha? ................................... 

c) Quantes comes?   ................................... 

 

 

d) Hi ha alguna oració que no contingui cap coma? Copia’n almenys una. 

............................................................................................................................................. 

e) Hi ha alguna oració que contingui almenys tres comes? Copia’n una. 

............................................................................................................................................. 

7. Un dels usos de la dièresi en català és ressaltar la pronuncia d’una “i” o d’una “u” de 

manera que no es pronunciï com vocal feble d’un diftong. Els verbs que tenen l’infinitiu 

acabat en -UIR   presenten formes que poden conduir a error:  

Va produir  no duu dièresi perquè “produir” és l’infinitiu del verb; en canvi  ha 

produït  sí que en porta perquè “produït” és el participi.  

Podem identificar una oració perquè és el fragment de text amb sentit  que s’inicia 

amb majúscula i acaba amb un punt, és a dir, totes aquelles paraules que hi ha entre 

punt i punt.  



Miniseqüències de lectura i escriptura 

 

Completa la graella següent seguint la norma que t’acabem d’enunciar: 

Present indicatiu Infinitiu Participi 

Condueixo   

Substitueixo   

Introdueixo   

Intueixo   

Sedueixo   
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Preparem l’escriptura 

1. Troba el nom dels gèneres narratius a què fan referència les següents definicions:  

a) Text que explica un fet actual verídic, normalment en un diari o revista: N _ _ _ _ _ A 

b) Text que narra la vida d’una persona seguint l’ordre cronològic:  B _ _ _ _ _ _ _ A 

c) Relat breu, sovint destinat als infants:   C_ _ _ E 

d) Obra literària, normalment força extensa, que explica el caràcter i els fets d’uns 

personatges imaginaris: N _ _ _ _ ·_ A 

e) Narració popular on s’expliquen fets de persones amb la finalitat de transmetre 

ensenyaments morals:   R _ _ _ _ _ _ A 

f) Narració popular on s’expliquen fets protagonitzats per animals, que sovint parlen i 

tot, amb la finalitat de transmetre ensenyaments morals:   F_ _ _ A 

g) Text que explica de forma breu l’argument d’un text més llarg:   R _ _ _ M 

 

2. Una de les relacions entre idees més habituals als textos és la de causa i efecte. Hi ha 

molts connectors que serveixen per ajudar el lector a adonar-se’n. Completa les 

següents oracions amb un dels connectors que et proposem, tenint en compte que hi ha 

diverses solucions possibles: 

QUAN, PERQUÈ, COM QUÈ, LLAVORS  

.................... Gigi Cicerone coneix Momo, millora la seva capacitat de contar històries. 

Gigi Cicerone millora la seva capacitat d’explicar històries ................ Momo l’inspira. 

.................... Momo esdevé imprescindible per a Gigi Cicerone, se la vol endur a tot 

arreu. 

Momo esdevé imprescindible per a Gigi Cicerone, ................ se la vol endur a tot arreu. 

 

3. Llegeix les següents afirmacions i subratlla-hi la causa en blau i l’efecte o 

conseqüència en vermell. 

a) Ens agrada llegir novel·les perquè descobrim històries que normalment no ens 

succeeixen a nosaltres. 

b) La Caputxeta Vermella és el millor conte perquè és el més emocionant. 

c) Les notícies del diari s’entenen molt bé perquè els periodistes s’esforcen a escriure 

de manera senzilla. 

d) Escriuré la meva biografia perquè ja tinc molta informació al meu fotobloc. 

 



Miniseqüències de lectura i escriptura 

4. Amb quines afirmacions de l’exercici anterior estàs d’acord? 

........................................................................................................................ 

 

Activitat d’escriptura 

 

1. Escriu el títol d’una pel·lícula que t’hagi agradat molt: 

............................................................................................................................... 

2. Recorda algun fer real recent que t’hagi sorprès i escriu-lo en una frase: 

........................................................................................................................ 

On va passar aquest fet?............................................................................. 

Quan va succeir?.............................................................................. 

 

3. Completa la justificació següent de la teva tria: 

La pel·lícula ...................................................................... em va agradar molt 

per...................................................................... i perquè...................................................  

En canvi, el succés............................................................... em va impactar per 

/perquè..................................................................................................  

 

 

5. Explica breument l'argument de la pel·lícula que has triat: 

Els fets comencen ......................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

De sobte,............................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Finalment,................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

6. Ara explica en unes cinc línies el succés real que t'ha sorprès: 

...................................................................................................................................... 

............................................. 

4. Tria tres mots de la lectura “Momo” que utilitzis poc i escriu-los a continuació: 

a)..............................   b) ..............................  c) ......................... 

Fes servir aquests tres mots als dos exercicis següents. 
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Reescriptura



Miniseqüències de lectura i escriptura 

UNITAT 2. PER A QUÈ SERVEIXEN ELS SENTIMENTS?UNITAT 2. PER A QUÈ SERVEIXEN ELS SENTIMENTS?UNITAT 2. PER A QUÈ SERVEIXEN ELS SENTIMENTS?UNITAT 2. PER A QUÈ SERVEIXEN ELS SENTIMENTS?    

Anticipa’t: 

1. Sabries explicar què és una emoció? 

...................................................................................................................................... 

2. Quina diferència creus que hi ha entre les emocions positives i les negatives? 

....................................................................................................................................... 

Emocions positives 

La majoria dels investigadors que s’han dedicat a estudiar les emocions s’han centrat 

en les anomenades emocions negatives i, fins a un cert punt, això es pot considerar lògic 

si tenim en compte que emocions com la por, la tristesa o la ràbia són senyals d’alarma 

seleccionats per l’evolució que ens avisen de la presència de perills i problemes. Però, 

afortunadament, nosaltres també experimentem emocions positives, com alegria, 

entusiasme, confiança, satisfacció, orgull... Per què continuem mantenint la capacitat 

d’experimentar aquestes emocions? Quin és el seu valor? 

 

Els coneixements actuals assenyalen que les emocions positives estan relacionades amb 

el creixement personal. Viure aquest tipus d’emocions ens porta a estats mentals i 

comportaments que ens preparen per a enfrontar-nos amb èxit a les dificultats. Diferents 

estudis indiquen, per exemple, que els estats d’ànim positius ens predisposen a adoptar 

una manera de pensar creativa, tolerant, flexible, constructiva i generosa. A més, actuen 

com a barreres enfront de les emocions negatives i gràcies a elles podem aconseguir 

sobreposar-nos als moments difícils. I, fins i tot, poden potenciar la nostra salut. 

 

L’alegria ens torna més productius, agradables, amistosos, actius, resistents i servicials. 

Així, doncs, les proves respecte als seus beneficis semblen contundents. 

Cal, doncs, estimular-ne la presència. Aquí cadascú pot trobar la seva pròpia activitat: 

cantar, ballar, recordar coses positives, ajudar, donar i rebre carícies, una conversa 

agradable, jugar amb la mascota, una bona dutxa, meditar, mirar una posta de sol, 

aconseguir un objectiu...Estem de sort, n’hi ha per triar i remenar! 

 

Francesc J. Fossas  Cavall Fort 1128 (text adaptat) 
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Activitats de comprensió lectora 

1. Assenyala l’opció que et sembli més correcta a partir de la lectura del text: 

a) Per a què serveixen les emocions negatives? 

- Per a res, en ple segle XXI. 

- Per a advertir-nos de situacions que poden causar-nos problemes. 

- Per a fer-nos sentir malament amb nosaltres mateixos. 

b) Les emocions positives serveixen per... 

- ... sentir-nos bé. 

- ... ser bones persones i no fer mal als altres. 

- ...millorar la nostra manera de ser i de pensar. 

c) Les emocions positives... 

- ... perjudiquen la salut. 

-... ajuden a sentir-nos més saludables. 

- ...curen malalties. 

d) Per estar content cal: 

- trobar les activitats que ens fan feliços i procurar fer-les.  

- triar i remenar. 

- cantar, ballar i recordar coses positives cada dia. 

2. Relaciona cada paràgraf del text un dels tres subtítols que et proposem: 

- Primer paràgraf   Estar contents és bo! 

- Segon paràgraf    Emocions positives i emocions negatives   

- Tercer paràgraf   Per a què serveixen les emocions positives?   

3. Indica quina és la idea principal que defensa aquest text: 

a) Cal eliminar les emocions negatives de la nostra vida. 

b) Cal conèixer i donar importància a les emocions positives. 

c) Cal emocionar-se com més millor, amb tot tipus d’emocions, tant positives com 

negatives. 

4. Completa les següents oracions: 

a) Estic alegre cada cop que............................................................... i sempre 

que............................................... 

b) Estic trist/a si....................................................... o si.............................................. 

c) El cop que més m’he emocionat de la meva vida va ser 

quan................................................................................................................... 



Miniseqüències de lectura i escriptura 

Com funciona el text? 

1. Completa les oracions següents amb l’adjectiu que correspongui a les emocions que 

s’indiquen entre parèntesi: 

Exemple: 

La persona que em fa feliç (felicitat) és la meva germana petita amb les seves sortides. 

a) Avui estic ..........................(entusiasme): comencen les vacances i marxem a París. 

b) Els resultats dels meus últims controls són per estar-ne........................(satisfacció). 

c) Em sento ................................(orgull) d’haver pujat la Pica d’Estats amb la meva 

colla. 

d) Em tens .........................(por) amb la teva idea d’entrar en aquesta cova. 

e) El que m’ha ........................(ràbia) de la teva actitud és que ni ens hagis avisat que no 

vindries. 

2. Un recurs que serveix per reforçar el significat d’un adjectiu és posar-hi davant un 

adverbi com, per exemple molt, força, ben, completament, profundament, 

terriblement, realment... 

Torna a escriure les cinc frases de l’exercici anterior afegint un d’aquests adverbis 

davant de l’adjectiu: 

Exemple: 

La persona que em fa realment feliç és la meva germana petita amb les seves sortides. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

3. Relaciona les paraules i expressions subratllades al text amb les definicions següents: 

a)........................................: forma de millorar el benestar i la felicitat de les persones a 

partir del coneixement que es té d’un mateix i de les seves reaccions. 

b)........................................: persona que es dedica a buscar solucions als problemes que 

la ciència té plantejats. 

c)........................................:  situació de la consciència. 

d)........................................: indicació que algun problema s’està a punt de presentar. 
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4. Uneix les síl·labes de cada globus i forma quatre verbs que expressen viure 

sentiments: 

 

  

 

  

    

  

5. Fes el mateix que a l’exercici anterior, tenint en compte que els verbs que trobaràs 

expressen vivències negatives: 

 

  

 

  

    

 

6. Completa l’oració: 

Cada cop que................................................................., estic més.............. que un gínjol!  

7. El verb sentir genera molts derivats gràcies a l’ús de prefixos. Relaciona els verbs 

següents amb el seu significat: assentir, dissentir, consentir, ressentir-se, pressentir. 

a) ......................................: sentir que un fet ha de passar abans que succeeixi. 

b) .....................................: tenir opinions diferents. 

c) .....................................: dir que sí, afirmar. 

d) .....................................: permetre que es faci alguna cosa. 

e) .....................................: enfadar-se, sentir disgust per alguna ofensa. 

8. Completa la graella següent: 

Primera persona  

present d’indicatiu 

Primera persona  

imperfet d’indicatiu 

Primera persona 

 futur simple 

Sento   

 Assentia  

Dissenteixo  Dissentiré 

Consento   

 Em ressentia  

  Pressentiré 

MO CI O 
NAR E 

TIR SEN DIR GAU MEN RI PE 
TAR EX 

POR SU 
TAR 

FRIR SO TIR PA PAR CU O 
PRE SE 



Miniseqüències de lectura i escriptura 

Preparem l’escriptura 

 

1. Completa els buits tenint en compte les informacions que es donen a la lectura de la 

unitat: 

Aquest text expositiu està estructurat en tres parts. 

El primer paràgraf planteja la pregunta següent:........................................................... 

...................................................................................................................................... 

El segon paràgraf respon a la pregunta explicant que .................................................... 

....................................................................................................................................... 

Per acabar, l’últim paràgraf conté la conclusió i ens recomana que .................................. 

.............................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

2. “Emocions positives” és un text expositiu.  

a) Qui és l’emissor del text?..................................................................... 

b) Quin és el seu o els seus destinataris?................................................. 

c) Quin és el tema principal del text?....................................................... 

d) Fa servir alguna paraula específica del tema?................................. En cas afirmatiu, 

posa exemples:........................................................................................................ 

e) Utilitza un nivell de llenguatge vulgar, col·loquial o estàndard?............................. 

f) Quina és la finalitat principal d’aquest tipus de textos?     .................................. 

...................................... .............................................. 

 

3. A continuació hem transcrit un fragment del segon paràgraf, però n’hem eliminat els 

connectors. Busca’ls als text i torna’ls a escriure fixant-te en l’ortografia: 

Diferents estudis indiquen, ........................., que els estats d’ànim positius ens 

predisposen a adoptar una manera de pensar creativa, tolerant, flexible, constructiva i 

generosa. ..................., actuen com a barreres enfront de les emocions negatives i 

gràcies a elles podem aconseguir sobreposar-nos als moments difícils. I, ...................., 

poden potenciar la nostra salut. 
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Activitat d’escriptura 

 

1. Busca dues fotografies on apareguin persones amb dues emocions diferents- si vols, 

poden ser pròpies-  i enganxa-les al quadern.  

 

IMATGE 1 IMATGE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quina emoció mostra la imatge 1? 

....................................................... 

 En quins elements de la imatge ho 

perceps? 

a) ................................ 

b) ................................ 

c)   ................................ 

3. Quina emoció mostra la imatge 2? 

......................................................... 

En quins elements de la imatge ho 

perceps? 

a) ...................................... 

b) ....................................... 

c) ...................................... 

 



Miniseqüències de lectura i escriptura 

4. Escriu un text descrivint les emocions que es mostren en les dues imatges i triant 

aquella que t’agradi més. 

 

En aquest text has d’incloure obligatòriament: 

a) dos adverbis de quantitat del tipus “ben”, “molt”, força”, “realment” davant 

d’adjectius. 

b) Els connectors PER EXEMPLE, FINS I TOT, A MÉS. 

c) Un títol per al text que convidi a llegir-lo 
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Reescriptura



Miniseqüències de lectura i escriptura 

UNUNUNUNITAT 3. AJUDA’M A VEUREITAT 3. AJUDA’M A VEUREITAT 3. AJUDA’M A VEUREITAT 3. AJUDA’M A VEURE----HO CLAR: HO CLAR: HO CLAR: HO CLAR: PIRATESPIRATESPIRATESPIRATES!!!!    

Anticipa’t!:  

1. Què en saps dels pirates? Quins pirates famosos coneixes? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

2. Ets capaç d’imaginar-te els fets que aareixen en una lectura? Quina imatge et ve al 

cap quan sents parlar de pirates? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

Llegeix el fragment següent i, després, resol les activitats que hi ha a continuació. 

Sílver al Nou Món 

 

Quan Silver va desaparèixer amb el seu bot de rems, en plena nit tropical, 

mentre els altres vivien una vetllada amable a l’altra goleta anglesa, Ben Gunn s’espolsà 

les mans de gust tot pensant que havia fet bé de deixar-lo fugir sense donar cap veu 

d’alarma, una veu d’alarma que tampoc no hauria sentit ningú, amb la fressa nocturna 

d’una platja plena de taulells xops de rom i amb quatre velers fondejats a mitja milla  on 

també hi havia gatzara o poderosos roncs de la marineria, que semblaven estovar fins i 

tot els núvols baixos del promontori . Per altra banda, la pacífica bogeria del pobre Ben 

Gunn s’admirava del prodigi operat en Silver: el coix havia entrat a la cambra del 

cavaller Trelawney i li havia pispat roba de la millor. I un cop canviada la seva casaca 

ronyosa per la sedosa del cavaller, hi afegí una bona camisa i unes bones mitges, i el 

miracle s’havia fet. 

Per a Ben Gunn el miracle era que Silver aparegués vestit com un senyor; per a 

Silver ho era el fet d’haver rebentat un envà de fusta i haver fet neteja d’una part del 

tresor de l’Illa. Això li devia produir una satisfacció prou malèvola. 

El pirata fugitiu va fer una jugada arriscada: s’acostà amb el bot fins a terra, en 

un punt on quedava un segment de moll antic, i, sempre amb recança pel seu tresor, 

desembarcà, i, amb la màxima llestesa que li permetia la crossa, féu discretes preguntes 

a la gent fins que trobà un dels velers que salparia a l’alba disposat a prendre’l a bord; 

ell pagaria el passatge fins a destí: un nom que res no li deia. 

- Santa Cruz del Boyo.  

El testament de John Silver de Josep Vallverdú (text adaptat) 
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Activitats de comprensió lectora: Ho tinc clar? 

1. Digues si les següents afirmacions són veritables o falses: 

a) Silver s’escapa per mar. 

b) En aquell moment, feia un temps terrible. 

c) Algú va donar una veu d’alarma, que no va servir de res ja que tothom estava de 

gresca. 

d) Silver fugí amb la roba que portava posada durant el captiveri. 

e) Ningú no podia dormir en aquella nit tropical. 

f) Silver va aonseguir escaoar-se sense l’ajut de ningú. 

g) Quan Silver arribà al moll, tenia por que li robessin el que portava. 

 

2. Relaciona els tres personatges del text amb els trets que els corresponguin:  

Ben Gunn   és robat, alta categoria social 

Silver       bogeria, innocència 

Cavaller Trelawney  coixera, pirata, intel·ligència 

 

3. Completa la següent afrmació amb un verb a cada espai: 

Silver considera un miracle haver......................... de la seva cel·la i..................... part 

del botí; en canvi, Ben Gunn creu increïble que Silver.......................tan elegantment.  

4. Què et sembla que significa el nom “Silver”? Quin sentit pot tenir tenint en compte el 

tipus de personatges que representa? 

.......................................................................................................................................... 

5. On situaries Santa Cruz de Boyo? Com justifiques la teva tria? 

 

6. Escriu en una frase el fet més destacat del fragment que acabes de llegir:  

......................................................................................................................................... 

7. Aquest episodi està relacionat amb una de les grans novel·les d’aventures de la 

literatura universal. Saps quina? 

................................................................................................................................. 



Miniseqüències de lectura i escriptura 

8. Explica què en saps d’aquesta novel·la. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Com funciona el text? 

1,. Relaciona les següents definicions amb els cinc mots que apareixen al text en 

negreta:  

............................: Altura considerable de terra, especialment que avança dins el mar. 

............................: Unitat de mesura de distàncies utilitzada sobretot en navegació                                                          

marítima equivalent a 1.852 metres. 

............................: Cridòria, brogit, amb què una colla de gent manifesta la seva alegria. 

............................: Soroll continuat. 

............................: Paret prima que generalment no aguanta cap pes. 

 

2. El narrador empra diverses expressions amb sentit figurat: 

a) Quan diu que els roncs de la marineria semblaven estovar els núvols baixos vol dir 

que............................................................ 

b) Un segment de moll antic és un/a....................................................de l’antic port. 

c) Descriu el gest que fa Ben Gunn quan “s’espolsa les mans de gust”: 

..................................... 

 

3. Completa els següents mots encreuats amb paraules que apareixen al text: 

Horizontals:  

1. Persona que fuig o ha fugit. 

2. Metall preciós.  

3. Conjunt de mariners.  

4. Prendre les coses dels altres sense avisar.  

Verticals: 1. Beguda molt preuada per la pirateria.  

2. Lloc on es cerquen tresors, vist en un mirall.  

3. Amarrar un vaixell al fons.  

4. Nau, tipus de vaixell.  
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5. Nau de vela.  

6. L’objectiu de tot pirata.  

7. Espai on abans es feien festes pirates i ara se’n fan sobretot a l’estiu. 

 

   3  4  6   

  1        

          

          

          

 1     2   7 

      5    

  2        

3          

          

          

4          

 

4. Escriu una llista de cinc paraules més que relacionaries amb el món dels pirates:



Miniseqüències de lectura i escriptura 

5. En aquesta narració en passat, apareixen dos temps verbals que tenen el mateix valor: 

el passat perifràstic [va aparèixer] i el passat simple [espolsà]. Aquest segon s’usa 

sobretot en textos formals i literaris, però cal conèixe’l. Completa la graella següent 

amb les formes verbals que hi manquen: 

Passat perifràstic Passat simple 

Sílver va aparèixer Sílver aparegué 

Ben Gunn................................ Ben Gunn s’espolsà 

Hi ............................. una bona camisa Hi afegí una bona camisa 

El pirata fugitiu va fer una jugada El pirata fugitiu ..................... una jugada 

Silver............................... Silver desembarcà 

 

6. L’altre temps verbal habitual en les narracions en passat és l’imperfet d’indicatiu . 

Observa aquestes formes i tradueix-les al castellà. Després extreu la norma ortogràfica 

que se’n desprèn: 

- “admirava” i “quedava”, en castellà s’escriuen .......................... i ........................ . La 

terminació de l’imperfet d’indicatiu de la primera conjugació en català s’escriu amb V 

mentre que en castellà es fa amb ............ 

- “ havia”, “devia”, “permetia” i “vivien” , en castellà s’escriuen ......................, 

...................., ................................. i ............................... Les terminacions IA i IEN de 

l’imperfet d’indicatiu, en............................, no ............................., mentre que en 

.................... sí que..................................: ÍA i ÍEN.           

 

7. Al tercer paràgraf del text apareix dos cops el signe de puntuació “dos punts” [:].  

a) Quin dels dos introdueix una enumeració? (el primer, el segon) 

b) Quin dels dos serveix per intruduir una idea nova tot donat-li importància: (el primer, 

el segon)  

 

8. Encercla, al text, les paraules següents que tenen un valor temporal: quan, mentre, un 

cop, sempre. Després, completa: 

a) Quina, o quines, indica una acció sobtada?.............................................. 

b) Quina, o quines, indica una acció d’una llarga durada?............................. 

c) Quina, o quines, indica dues o més accions simultànies? ........................... 
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Preparem l’escriptura: Ajuda’m a veure-ho clar! 

1. Un espia secret ha realitzat cinc fotografies dels fets que es narren en el text de la 

unitat. Ordena-les cronològicament: 

a) Silver escapa de la cabina on estava reclós tot trencant la paret mitjanera. 

b) Silver negocia poder embarcar-se en un vaixell en direcció al Nou Món. 

c) Ben Gunn deixa marxar Silver del vaixell sense dir res. 

d) Silver es vesteix amb la millor roba de Trelawney i agafa part del tresor. 

e) El pirata coix arriba a la costa remant. 

 

2. Rellegeix el principi del text i fixa’t en els noms que t’hem marcat en negreta: 

Quan Silver va desaparèixer amb el seu bot de rems, en plena nit tropical, mentre els altres 

vivien una vetllada amable a l’altra goleta anglesa, Ben Gunn s’espolsà les mans de gust 

tot pensant que havia fet bé de deixar-lo fugir sense donar cap veu d’alarma, una veu 

d’alarma que tampoc no hauria sentit ningú, amb la fressa nocturna d’una platja plena de 

taulells xops de rom i amb quatre velers fondejats a mitja milla on també hi havia gatzara o 

poderosos roncs de la marineria, que semblaven estovar fins i tot els núvols baixos del 

promontori. 

L’autor ha complementat tots aquests noms i ho ha fet de diferents maneres, bàsicament 

amb l’objectiu que els lectors veiéssim més clar què estava passant. 

a) Subratlla tots els complements de cada un dels noms, tal com se’t mostra en els dos 

primers exemples. 

b) Digues en quins casos l’autor ha fet servir els recursos següents: 

- un complement de nom començat per la preposició DE: bot de rems, ..................... 

- un sol adjectiu:................................................................................................................ 

- dos adjectius: ................................................................................................................ 

- un adjectiu i un complement de nom començat per la preposició DE: 

........................................................................................................................... 

3. Un altre bon recurs per fer-nos visible un objecte o un fet és escriure una 

comparació. Les dues maneres més fàcils de comparar són fer servir el verb 

SEMBLAR  o utilitzant la conjunció COM .  

Busca un exemple de cada un d’aquests recursos al text i reescriu a continuació les dues 

comparacions completes: 

a)  

b) 



Miniseqüències de lectura i escriptura 

Activitat d’escriptura:  

Has de narrar en unes deu línies un fet paranormal inventat o que hagis vist o llegit. Es 

tracta d’explicar molt detalladament un moment molt breu d’aquest fet. 

A. Abans de començar, descriu les cinc imatges que podrien il·lustrar el teu escrit: 

Imatge 1: 

Imatge 2: 

Imatge 3:  

Imatge 4: 

Imatge 5: 

 

 

c. Redacta el fet paranormal seguint la pauta proposada i posa-hi un bon títol: 

Títol :............................................................................................. 

 

Quan.....................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................. 

 

Aleshores,............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Finalment,............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 

B. Recorda que has de tenir en compte 

- Redactar en temps passat i vigilar l’ortografia. 

- Utilitzar els recursos de l’adjectivació, els complements de nom començats 

per DE i la comparació per fer visible allò que vols transmetre. 

- Emprar algun cop el signe de puntuació “dos punts”. 
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Reescriptura 


