Temps previst per fer aquesta feina bé:

NOM:

Temps previst per fer aquesta feina ràpid:

DATA:

6.4

Llegeix el text i tria la resposta correcta de les preguntes de sota.
Tenia tres missatges i se m’han barrejat.
Si ets capaç d’ordenar-los bé –agafant-ne un tros de cada columnasabràs respondre a les preguntes següents.
La meva
cosina i jo

les
properes
vacances
de Nadal

ha agafat
la
furgoneta

Els meus
veïns

un bon dia
d’estiu

estrenaran
el cotxe
nou

L’oncle Pau

aquesta
tarda
havent
dinat

vam agafar
les
bicicletes
d’amagat

per passar
una
setmana
esquiant

al rierol de
Serratossa

per anar-nos
a
remullar
una estona

a l’hortet
d’en Martí

per anar a
collir peres

als Alps
suïssos

Què faran els meus veïns?
A) Anar a l'hort.
B) Banyar-se.
C) Collir peres.
D) Anar en bici.
E) Esquiar.

●

On va en Pau?
A) A Serratossa.
B) A l'hort.
C) Als Alps suïssos.
D) A banyar-se.
E) A esquiar.

●

Qui i quan agafa la bici?
A) L'oncle aquesta tarda.
B) La meva cosina i jo aquesta tarda.
C) La meva cosina i jo un dia d'estiu.
D) Els veïns un dia d'estiu.
E) Els veïns per Nadal.

●

Per a què agafaran el cotxe?
A) Per anar a Serratossa.
B) Per anar a l'hort.
C) Per anar a collir peres.
D) Per anar a banyar-se.
E) Per anar als Alps.

●

Temps dedicat a fer la feina:

Valoració de la feina (encercla la resposta): M

R

B

MB
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6.5

Fragment del discurs del cap indi Sealth a l'home blanc, el 1855.
No sé, però el nostre sistema de viure és diferent al de vostès. Només la vista de les
seves ciutats entristeix els ulls del pell roja. Però això potser sigui perquè el pell roja
és un salvatge i no comprèn res.
No existeix un lloc tranquil en les ciutats de l'home blanc, on es pugui escoltar com
s'obren les fulles dels arbres a la primavera, o com volen els insectes.
Sóc un pell roja i no entenc res. Nosaltres preferim el suau murmuri del vent sobre
la superfície del llac, així com l'olor d'aquest mateix vent purificat per la pluja.
L'aire té un valor inestimable per a un pell roja, ja que tots els sers comparteixen un
mateix alè: la bèstia, l'arbre, l'home, tots respiren el mateix aire.
L’home blanc no sembla ser conscient de l'aire que respira però l'aire comparteix
el seu esperit amb la vida que sosté.
Què vol dir "tots els sers comparteixen un mateix alè"?
A) Que els pell-roja arriben a compartir-ho tot.
B) Que si tots compartim l'aire ens mancarà.
C) Que l'aire ens permet viure a tots els éssers de la terra
D) Que l'aire que ens dóna vida no es pot esgotar.
E) Que si tots compartim el mateix aire sobreviurem amb dificultat.

●

Entre aquestes afirmacions n'hi ha una que és falsa
A) El pell-roja estima molt la seva terra.
B) El pell-roja creu que forma part d'un gran conjunt.
C) El pell-roja sap que depèn de l'aire per respirar.
D) El pell-roja gaudeix amb el que la terra li dóna.
E) El pell-roja creu que els blancs saben interpretar la naturalesa.

●

Per què creus que l'indi diu: "sóc un pell roja i no entenc res"?
A) Perquè no té cultura i no comprèn les coses.
B) Per deixar clar que no sap explicar-se.
C) Perquè parla un idioma diferent dels blancs.
D) Perquè s'adonin que comprèn millor que ells.
E) Per rebaixar-se davant dels blancs.

●

Que vol dir que "l'aire comparteix el seu esperit amb la vida que sosté"?
A) Que tots els sers vius depenen de l'aire que respiren.
B) Que és una forma de parlar dels indis amb poc sentit real.
C) Que els indis creuen en esperits i nosaltres no.
D) Que l'aire és com un esperit i per això no es veu
E) Que alguns sers vius necessiten aire per viure.

●

Temps dedicat a fer la feina:

Valoració de la feina (encercla la resposta): M

R

B

MB

