
 COMPRENSIÓ.

7UNITAT 1

1. Cuidem-nos!

 1   Busca en la lectura un sinònim  

de les paraules següents:

       

 2   Relaciona aquestes expressions de la lectura amb el seu significat:

 Quedar ben lluïts.  Marxar avergonyits.

Anar-se’n ben escorreguts.    Fracassar, quedar en ridícul.

 Clavar bitzacs.   Donar cops de pota un animal.

 3   El protagonista del conte tenia una gran col·lecció de caps diferents. Quin inconve-

nient tenia això?

 

 

 

 

 

taulótesta

Cap de fusta, toc, toc!Pàg.

8

RECORDA  QUE  UN  

SINÒNIM  ÉS  UNA  PARAULA  

QUE SIGNIFICA  EL  MATEIX  

QUE  UNA  ALTRA.

cap 

L’inconvenient era que s’havia de posar el cap més adequat per a 

cada ocasió. Per tant, sempre s’estava canviant el cap i això era un 

enrenou i li feia perdre molt temps. 

fusta 
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 4   En trobar-se davant d’aquest problema, el protagonista va pensar diferents so-

lucions, però no totes funcionaven bé. Ordena les frases següents:

Es va fer construir un cap de ferro.   

Anava sense cap, sense preocupacions.   

No feia bona impressió veure’l passar escapçat.   

Els amics el saludaven picant-li la testa i aviat en va quedar tip.   

Això va ser una bona idea, ja que el va ajudar en dos sentits.   

Es va fer construir un cap de fusta.   

Quan algú li donava un cop, es feia mal a la mà.   

Es va posar el cap de perdre coses per perdre tots els caps.   

Li va permetre de trobar feina.   

 5   Què passaria si el protagonista es posés un cap que…

a) …fos ple de pardals? 

 

b) …estigués a tres quarts de quinze? 

 

 6   Què opines del comportament dels amics del protagonista i de la manera com el 

saluden? Justifica la teva resposta.

 

 

1

Activitat oberta.

Activitat oberta.
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Pàg.

10

 7   Relaciona cada paraula amb el seu significat:

 afeblir-se       Deixar una part del cos sense moviment.
 anquilosar-se       Cansar-se.
 fatigar-se       Esdevenir feble.
ultrapassar-se       Passar d’un estat a un altre.
 esdevenir-se       Anar més enllà d’un límit.

 8   «Però si ets un gandul i practiques el sofà-bol…» Què diries que deu ser, el sofà-bol?

 

 

 

 9   Explica què significa aquesta afirmació de la lectura: «Aquell que només pensa en 
una sola cosa i parla d’aquesta única cosa pot arribar a ser un autèntic plom».

 

 

 10   «Amb l’exercici evitaràs les crosses i el guix.» Això vol dir que…

 …no hauràs de sortir a la pissarra.

 …no et trencaràs cap extremitat. 

 …no hauràs d’anar amb bastó.

L’exercici físic

 COMPRENSIÓ.

És una expressió que significa que l’única activitat que fa és seure al 

sofà. És a dir, que no fas gens d’esport.

Significa que aquesta persona serà molt pesada i avorrida.

✗
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 11   Quina és la idea més important que ens vol explicar l’autor?

 

 

 

 12   Completa aquest quadre:

 13   Estàs d’acord amb l’autor? Quina és la teva  
opinió sobre aquest tema? Justifica la teva resposta.

 

 

 

 

 

Raons per fer exercici Raons per no fer-ne més del compte

La idea principal és que fer exercici físic és necessari per tenir una 

bona salut, però hem de fer-ho de forma controlada i sense abusar-ne.

Mantenir en forma les 

articulacions.

Respirar millor.

Enfortir el cos.

Tenir els músculs forts.

Mantenir els ossos resistents.

Activitat oberta.

Perill d’obsessionar-nos.

Perill de lesionar-nos.

Desgast de les articulacions.

Perill de fer-nos pesats.
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 EXPRESSIÓ ORAL.

Pàg.

10
13

Fem un debat
14   Per fer un debat necessites saber què vols dir i explicar el perquè del teu parer a 
partir de raons argumentades.
Ara us proposem que feu un debat a classe.
Després de rellegir atentament la lectura L’exercici físic, de Steve Parker, cada alumne 
haurà de preparar dues argumentacions a favor o en contra de l’exercici físic i fonamen-
tar-les adequadament. El mestre pot ser el moderador i serà ell qui donarà pas a les in-
tervencions.

Ara és el moment de fer el debat. Podeu començar amb aquesta pregunta: 
«Fer esport és sempre saludable?»

  Després del debat, respon les preguntes següents:

a) T’ha agradat l’experiència?  Per què?   

 

b) Has argumentat les teves opinions?  Ho has fet prou bé?  

 

c) Què podries millorar?  

 

 

 

No t’oblidis del següent:
– Fer un debat no consisteix a cridar, tothom ha de ser escoltat  i respectat.

– No cal que hi hagi un grup 
vencedor, no s’ha de convèncer ningú; es tracta de donar el vostre punt de vista.

! Anotar en un paper les coses que voldràs debatre o comentar quan sigui el teu torn.

Activitat oberta.
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 EXPRESSIÓ ESCRITA.

Pàg.

12 ➧L’argumentació

 15   Torna a llegir la lectura El berenar i busca informació que et permeti omplir el qua-
dre, següent. Sigues breu en les respostes.

Informació objectiva 
que ofereix el text

Arguments a favor

Arguments en contra

 16   Llegeix el text següent i escriu dos arguments a favor i dos en contra de la higiene 
personal.

Si tot el dia anem amunt i avall, ens passegem per molts ambients diferents i toquem 
infinitats de coses, el nostre cos acumula un munt de microbis, bacteris i microelements 
que no sempre són beneficiosos per al cos i per a la salut. Què en penses, de la higiene 
personal?

Arguments a favor Arguments en contra

Després de tot el dia, a mitja tarda és un bon 

moment per recarregar les piles.

No n’hi ha.

És un àpat lleuger, però important. Ajuda a estar 

menys cansat. Ajuda a sopar millor. Hi ha moltes 

opcions sanes i divertides.

Activitat oberta.
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Pàg.

13  17   Ara et proposem que preparis un guió que et pot servir per a un posterior debat 
que podeu organitzar a classe. El debat pot ser sobre el tema següent: 
«Què en penses, de l’alimentació? Cal menjar verdura cada dia?»

a   Abans d’escriure el text definitiu, completa aquesta graella. Les respostes t’ajudaran 
a planificar el teu text i et facilitaran la redacció de l’esborrany:

Quin títol hi posaràs?

Quins elements es tractaran 
en la informació objectiva?

Arguments a favor?

Arguments en contra?

Quina opinió en tens tu, ara? 
No t’oblidis d’argumentar-la.

1. 

1. 

2. 

2. 

3. 

3. 

Activitat oberta.


