RESUM – PROPOSTA D’ACTIVITAT
Llegeix el següent text i contesta les preguntes que tens a continuació.

Un matí del mes d'abril en Joan va sortir de l'escola i, amb els seus amics l’Ana, la Fina i
en Pau, se'n va anar al camp. Es van asseure sota uns arbres, van treure els seus quaderns i
van començar a arrencar fulls per fer-hi avions de paper. Feien, així, un campionat entre ells
i guanyava aquell avió que es mantenia durant més temps en el aire.
En llençar en Joan el seu, aquest es va quedar enganxat entre les branques d'un arbre. Ni
curt ni mandrós, el nen es va enfilar al tronc i, empès pels seus companys,
va arribar fins a una branca, es va muntar a cavall sobre ella, es va aproximar al seu avió i,
amb un enèrgic cop de mà, el va llençar a l'aire. Però en aquest mateix instant, la branca es
va trencar i en Joan va caure a terra, fent-se tant de mal en una cama que els seus amics van
haver de portar-lo a casa. No va necessitar que li visités el metge perquè la seva mare li va
posar una vena.
Al dia següent, ja es trobava bé.

PREGUNTES
a)

Com titularies aquesta història?

b)

Quan va succeir?

c)

Com es diu el protagonista?

d)

Com es deien els seus amics?

e)

On es van asseure?

f)

Què van construir?

g)

En què consistia el joc?

h)

Què li va passar a l'avió d’en Joan?

i)

Què va fer el nen?

j)

Què va succeir?

k)

On es va fer mal?

Selecciona les preguntes que tenen les respostes amb les principals dades de
la narració.

Resum: L’has de fer amb les respostes que hagis seleccionat (unes 50
paraules).

Resum del resum (unes 15 o 20 paraules).

ESQUEMA – PROPOSTA D’ACTIVITAT
Llegiu el text següent i feu un esquema seqüencial de la història de la informàtica i
un altre en clau dels primers computadors digitals
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B2ria_dels_ordinadors

