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LLEGIM UN CONTE
QUÈ MÉS RECORDES DEL TEXT “ELS TRES BRAMS DE L’ASE”?

COMPRENSIÓ LECTORA / ACTIVITATS COMPETENCIALS – COMPETÈNCIES 4, 5, 6, 7

  1 Marca la resposta correcta en cada cas:

Goha, de vegades, era més murri  
que una guilla. Què és una guilla?

 Una gallina.

 Una guineu.

 Una granota.

 Una grua.

Com es va sentir Goha quan va veure 
que el caminant havia encertat la 
predicció?

 Sorprès i admirat.

 Insegur i atemorit.

 Alegre i emocionat.

 Trist i decebut.

Cap on anava l’estranger quan es va 
trobar Goha estirat a terra?

 A casa seva.

 A la ciutat de Damasc.

 A la ciutat de Bagdad.

 No s’esmenta en el text.

El verb esglaiar no és un sinònim  
del verb...

 espantar.

 atemorir.

 horroritzar.

 tranquil·litzar.

  2 Descriu com t’imagines l’estranger quan es troba Goha estirat a terra. Per fer-ho, fes 
referència al seu aspecte físic, a la manera d’anar vestit, al mitjà de transport en què 
viatjava, etc.
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I ARA... COM HI ANEM?

COMPRENSIÓ LECTORA / ACTIVITATS COMPETENCIALS – COMPETÈNCIES 4, 5, 6, 7

  En aquesta ruta, quants minuts has de caminar? I quants quilòmetres? 

  Quina línia de metro has d’agafar? En quina direcció? 

  En aquesta ruta, vas més estona en metro o a peu? 

  Si el mercat tanca a les 13 h, a quina hora, com a màxim, hauràs de sortir del 

Recinte Modernista de Sant Pau? 
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Quan arriba l’hora de tornar a casa des del 
lloc on has quedat amb uns amics, t’adones 
que has de comprar al mercat i fer diversos 
encàrrecs. De nou, et cal consultar a internet  
i planificar la ruta.

12 . 00 – 12 . 09 (9 MINUTS)

12.00

12.02

12 .03

12 .09

Recinte Modernista de Sant Pau, 08025 Barcelona

Cartegena

Plaça de la Sagrada Família

A peu fins a Cartagena
2 minuts (0,2 km)

 Metro L5 Sant Pau | Dos de Maig cap a Vall d’Hebron 1 minut

A peu fins al mercat de la Sagrada Família 6 minuts (0,4 km)

Mercat de la Sagrada Família, 08013 Barcelona




