
  

 

● Parlem de l’argument. De què tracta el llibre? Quin és l’argument? 

● Lectura  

   .  Capítol 3. Enyorança, pàg.8. 

    .  Capítol 6. Un nou amic, pàg.16 

    .  Capítol 7. Tarongeta, pàg. 18 

● Respon les preguntes i contesta si és veritat o fals. 

1.  Com era el pis d’en Ramon?............................................. 

     ........................................................................................... 

2.  Veritat o fals? 

     a)  Abans d’arribar a Catalunya, la Jenny mai havia fet 

          servir la cuina de gas. V/F 

     b)  En Ramon va fer vacances un mes, quan la Jenny 

          va arribar. V/F 

     c)  Matagalls és una muntanya del Montseny. V/F 

     d)  Els vespres la Jenny i en Ramon anaven a ballar. V/F 

 

3.  La Jenny i en Ramon, durant la setmana de vacances van    

     anar a tres llocs. A quins llocs van anar?............................. 

     .............................................................................................. 

 

4.  L’última nit de vacances hi havia una festa a Vic. Com és 

     deia la festa?......................................................................... 
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5.  Com es deia el nom del grup musical?................................. 

● Relaciona les paraules amb el seu significat: 

1. acollidor/-a                         6. capdamunt                        11. època 

2. espelma                             7. Avergonyit/-ida                  12. Enrabiat/-ada 

3. teulada                               8. miolar                                13. Burro/-a 

4. enyorar                               9. afamat/-ada                      14. Trempat/-ada 

5. gatet                                  10. és clar!                             15. Odiar 

 

a) Gat petit.                                                   
b) Lloc agradable.                                         
c) Sí (afirmatiu).                                            
d) A dalt de tot. 
e) Sentiment molt negatiu. Sentir odi. 
f) Simpàtic, divertit i agradable. 
g) És un espai de temps llarg. 

h) La teulada d’un edifici o casa és la part de dalt de tot, que cobreix un 

edifici o casa. 

i) Sentiment negatiu. Una persona se sent avergonyida quan es troba  en 

una situació incòmoda, quan s’equivoca, quan fa el ridícul o quan ha de 

fer alguna cosa davant de molta gent. 

j) Sons que fan els gats amb la veu. 

k) És cera que s’encén amb foc que serveix per fer llum. 

l) Expressa el sentiment que té una persona per una cosa perduda. Moltes 

persones que deixen el seu país i la seva família tenen el sentiment 

d’enyorar. 

m) Persona o animal que té molta gana. 

n) Enfadat/-ada. 

o) Persona que fa coses sense sentit. 

 ● Opinió 

- Us ha agradat, el llibre? Per què? 

- Què heu après després de llegir el llibre? 

- Us ha fet reflexionar? 

- Us ha resultat difícil la lectura del llibre? 

- El vocabulari us ha semblat complicat? 


