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PROVA DE MÍNIMS DE LLENGUA CATALANA  DE CICLE MITJÀ  
 
NOM:______________________________________________________ 
 
DATA: ____________________ CURS: ___________________________ 
 

1. COMPRENSIÓ ORAL: 
 
A) B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. EXPRESSIÓ ORAL (UN BRUIXOT A LA PLATJA) 
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COMPRENSIÓ ESCRITA 
 
HI HA FANTASMES? 
 
 
El pare d’en Manel porta una camioneta tota la setmana. 
En Manel ja fa molt de temps que li està demanant que els porti un diumenge, 
tota la colla i el gos, d’excursió. 
Finalment els pares d’en Manel han convingut de portar aquest diumenge tots 
els amics del seu fill i en Brillant a passar el dia en un terreny amb una caseta 
que tenen prop de Vallgorguina. 
Hi van l’Eloi i la Isona, la Laura i en Brillant. La Núria, pobra, no hi ha pogut 
anar, tot i que se’n moria de ganes. A casa seva li han dit que havia d’anar amb 
ells a ca la tieta de Coma-ruga, i no hi ha hagut manera... Pobra Núria! Com 
pensarà en la colla i el gos durant tot el dia... 
Un cop arribats a la caseta de Vallgorguina, en Manel, com a coneixedor del 
terreny, es converteix en el guia de l’excursió. 
- Veniu, veniu! Anirem en una casa de pagès abandonada que jo sé i que em 

sembla que és tancada. 
 -   Oh, sí! Visca! En Brillant mossegarà els fantasmes –crida contenta la Isona. 
- Jo he agafat una llanterna de casa. Anirà bé per explotar tota la masia –

salta l’Eloi. 
- Quina por! Hi ha fantasmes? – demana la Laura. 
- Avui ho sabrem – crida en Manel més content que un gínjol. 
- Passa Brillant! Busca! Busca! 
I tots es fiquen per un camí estret del bosc, seguint en Manel, l’explorador. 
- El que heu de procurar és no fer-vos mal. Sents, Manel? –senten cridar des 

de lluny la mare d’aquest. – I que torneu a l’hora de dinar. Sents? Manel! 
Però com vol que en Manel li respongui? Si amb en Brillant i els seus amics fa 
estona que corren, bosc enllà, bosc endins, cap a la masia encantada, cap el 
sol, cap a la llum, cap a la prada, cap a les flors, els núvols i la llibertat. 
 
 
1. Comprensió lectora.  Contesta aquestes preguntes. 
 
1. On va tota la colla? __________________________________________  

2. Hi van tots? ________ Per què? ________________________________  

3. En què consisteix l’expedició que organitzen? _____________________  

_____________________________________________________________  

4. Qui és el cap de la colla? ______________________________________  
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5. Què els diu la mare a tota la colla? ______________________________  

_____________________________________________________________  

6. En Manel respon a la mare? _____ Per què? ______________________  

7.  Què hi trobaran a la casa de pagès? ____________________________  

 

8. FONÈTICA 

A) Busca les lletres “o” que sonen “u” i subratlla-les: 

bolígraf   bombons  botons  coberts 

col·lecció   coberts  cromos  embolicar 

gerro    ocell   coloms  hipopòtam 

 

B) Llegeix aquest text i tatxa les “r” que no sonen. 

Una vegada, un japonès que passejava per un jardí ple de tarongers es va voler 

menjar una taronja, però no podia arribar. Va demanar molt educadament a 

una girafa que hi havia allà si el podia ajudar. La girafa li va donar la taronja i 

va demanar a l’estranger si li podia proporcionar una mica de gel per posar-se’l  

a la taronjada que s’estava preparant. 

 

9. Completa les columnes i fixa’t en quina és la part de la paraula que 

canvia quan en lloc de parlar d’una sola cosa parlem de més d’una: 

 

Singular             (una sola cosa) Plural            (més d’una cosa) 

la foca les foques 

la taca les  

la botiga les 

la les formigues 

la mitja les 

la les platges 

l’aigua les 
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10. Ordena alfabèticament aquestes paraules: 

 

blanc   marges   color   gerro 

papallona  groc    carretera  tonalitat 

col   taronja   blau   molta 

 

1. 4. 7. 10. 

2. 5. 8. 11. 

3. 6. 9. 12. 

 

11. Classifica els següents noms segons siguin del gènere femení o 

del gènere masculí. 

 

 euga   porc   truja   dona  

 pinzell   presseguer  monja   cadira 

 pera   plàtan   tomàquet  cavall 

 

Masculins Femenins 

  

  

  

  

  

  

 

12. Escriu l’antònim (contrari) de les següents paraules: 

 

pujar  ________  brut ________  veritat _________ 

gran ________  prim ________  entrar _________ 
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13. DICTAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  TEXT 
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FULL DEL PROFESOR/A 
 

1. COMPRENSIÓ ORAL 
 
A. Dibuixa els següents elements: 
 
 Un sol, una casa i un núvol. 
 A la dreta del dibuix un arbre 
 I entre l’arbre i la casa un ocell cantant 

 
B. Dibuixa un quadrat. Fes una ratlla que el parteixi per la meitat i posa a 

una meitat la lletra A i a l’altra, la B. 
 
 

DICTAT 
 
En Joan estava netejant el cotxe per a viatjar a França. 
Al bosc de pins que hi ha a Argentona viuen molts esquirols. 
Les formigues porten menjar al seu formiguer. 
Quan vaig d’excursió m’emporto un entrepà de formatge. 
El vaixell que va cap a Mallorca anava carregat de peixos. 
 
 
 Majúscules 

 
 

TEXT LLIURE (seguint les paraules de presentació) 
 
 Títol 
 Presentació 
 Nus 
 Desenllaç 

 
 

2. EXPRESSIÓ ORAL 
 
Explicar una historieta en vinyetes, tenint en compte l’ordre, la coherència, 

els personatges i el vocabulari. 

 
3. LECTURA 

 
Fixant-se en: 

- pauses, entonació, ritme adequat, ... 
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RESULTATS  DE LES PROVES DE LLENGUA DELS MÍNIMS DE CICLE MITJÀ 
 
 
 

CONTINGUTS PUNTS 
TOTAL OBSERVACIONS 

COMPRENSIÓ ORAL 
(EX. 1 ) (4 ) 

 

EXPRESSIÓ ORAL 
 (EX. 2 ) ( 3 ) 

 

LLENGUA ESCRITA. 
LECTURA. (EX. 3 ) ( 10 ) 

 

COMPRENSIÓ ESCRITA. 
(EX. 4 ) ( 9 ) 

 

FONÈTICA 
(EX. 5 ) (15 ) 

 

GRAMÀTICA( NOMBRE) 
I ORDRE ALFABÈTIC 
(EX. 6-7 ) 

( 18 ) 
 

GRAMÀTICA( GÈNERE ) 
(EX.8) ( 12 ) 

 

LÈXIC( ANTÒNIMS) 
(EX. 9 ) ( 6 ) 

 

DICTAT I TEXT LLIURE 
(EX. 10-11 ) (10-4 )

 

 
 


