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Correccions comprensió lectora 1 

1) Relaciona: 

1 anquejar: Moure un animal la part posterior del cos en caminar. 

2 traça: Habilitat per a fer alguna cosa. 

3 udolar: Fer sorolls semblants a crits un llop, un xacal o un gos. 

4 barroer: Grosser, poc delicat. 

5 afable: Agradable, bondadós en el tracte. 

6 entusiasme: Passió, afany que quasi arriba a l’ànsia. 

2) Escriu al costat de cada enunciat el nom del personatge a què es refereix. 

És gran i fa por  el capità Aag 

Té un comportament descontrolat.  Cul-de-rata, el company de classe 

S’enfada molt i no riu massa.  capità Aag 

Fuig com un xiquet.  capità Aag 

Balla molt bé  Gos, l’ós 

Canta molt bé  ÓS, el gos 

És jove i generós.  Luka 

Riu amb facilitat i no sol enfadar-se.  Luka 

3) Vertader o fals 

• El circ GAF era el més conegut de tot el país. Vertader 

• Els animals del circ tenien problemes de salut, però els tractaven bé. Fals 

• Els animals es rebel·len contra l’amo, però no tots hi estan d’acord. Fals 

• Luka llança un malefici contra l’amo del circ. Vertader 

• Luka encén el foc que fa cremar el circ GAF. Fals 

4) Respon de manera raonada 

• De quin tipus trobes que és aquesta narració: d’amor, fantàstica, de misteri, d’aventures... ? 

Fantàstica, ja que hi ha elements fantàstics i inversemblants, com ara la rebel·lió dels animals a 

partir del malefici de Luka o l’espai en què se situa l’acció. 

• Hi ha algun element còmic en la narració? Quin? 

El nom dels personatges, com ara Cul-de-sac o el fet que al gos li diguen Ós i a l’ós, gos. Un altre 

element còmic seria la fugida del temible capità Aag, ja que és ridícula. 

• I una lliçó moral? 

Sí, no s’ha de tractar malament els altres, ja que aquest mal se’t pot tornar en contra. 

5) Resumeix 



1a (rebel·lar) Els animals del circ es rebel·len contra el capità Aag, el qual no els tractava gens 

bé. 

2a (cremar)  Durant aquest rebel·lió, cremen la Gran Tenda del circ i el capità fuig. 

3a (tornar)  Ós, el gos, i Gos, l’ós, tornen a casa de Luka cantant i ballant i es converteixen en 

els seus amics. 

6) Marca l’eix temporal que correspon a la narració. 

Present _________ passat 


