
MATERIALS:  

• Text de lectura. 
• Full de respostes 
• Barem aplicat al nivell. 

SUGGERIMENTS: 

 

• Al final hi ha les respostes correctes i el 
barem estadístic a aplicar a aquesta lectura 

DESENVOLUPAMENT: 

 

OBJECTIUS: 

 

• Conéixer la comprensió  i velocitat 
lectora dels alumnes per mitjà d’ 

instruments per a la detecció dels 

continguts principals d’informació i la 

velocitat lectora en veu baixa. 

BLOC: 
REFORÇAMENT DE 
L’APRENENTATGE 

 
ACTIVITAT: MESURA DE LA VELOCITAT I COMPRENSIÓ LEC-
TORA 
TEMPORALITZACIÓ: 

CURS 
 

3r ESO 

Normes d’aplicació de la lectura comprensiva 

 

Velocitat lectora en veu baixa 
Per a valorar la velocitat lectora en veu baixa es donarà el text a 

l’alumnat començaran tots en el mateix moment i quan acaben 

indicaran en el full el temps total invertit. 

Es pot anotar a la pissarra el temps transcorregut o bé en el rellotge 

individual o en un rellotge d’aula. 

* Per a mesurar la velocitat i la comprensió es fa una sola lectura en 

veu baixa 

Comprensió lectora  
Lligen el text en veu baixa (Cas d’haver fet la velocitat lectora no es fa 

una segona lectura) i quan acaben se’ls dona el full de respostes i es 

replega el full de lectura, per a contestar, ho poden fer en el  quadre de 

respostes. 

Per a la correcció de la comprensió es pot fer de forma global, canviant 

de full entre els alumnes i que corregeixca un altre company  



ARRIBADES          INTERNACIONALS 

 
 

Mai no s’havia figurat que Alger estiguera tan prop de Barcelona. Menys d’una hora de vol. Era la primera 
vegada que pujava a un avió i gairebé no havia tingut temps de tenir por. L’aparell s’havia enlairat enmig d’un 
brogit enorme, després d’una acceleració que l’havia clavat al seient, i de seguida estaven sobrevolant l’aigu-
a, cada vegada més amunt. Al cap d’uns moments l’avió es va inclinar i va girar, girar cap a l’esquerra, cap a 
ponent, fins que per la finestreta va veure aparèixer la ciutat. 
 
Des del cel, lluny del soroll, dels crits, de la brutícia, de les males olors, dels trets, de les bombes, de l’ango-
ixa, la ciutat era més bonica del que mai hauria pogut creure, un teatre fantàstic. 
 
Mol poc després l’avió havia començat a perdre altura, baixant, cada vegada més, i llavors si que s’havia 
alarmat; semblava con si els motors es quedaren sense força i anaren a estavellar-se a l’aigua però no, al 
darrer moment la terra havia emergit i l’avió hi va prendre contacte amb suavitat. 
 
“Benvinguts a Barcelona”, havien dit llavors pels altaveus de l’avió, i ell va pensar que ho havia aconseguit, 
que havia deixat arrere aquell malson, que des d’ací podria tornar els diners que havia hagut de manllevar i 
ajudar la família, com ja ho estava fent Nouredinne, el seu germà gran. Entre tots dos potser un dia els podri-
en fer venir a tots. 
 
Han desembarcat de l’avió per una mena de tub que els ha dut directament a l’interior d’un edifici. Podria 
passar-s’hi hores, allà , contemplant l’espectacle, si no fora que era qüestió de fer-ne via. Nouredinne el de-
via estar esperant. 
 
Ha caminat més de pressa però no ha pogut evitar arribar dels últims a la zona de control dels passaports, 
on ja s’ha format una llarga cua. 
 
Tot anirà bé, tot anirà bé, es va dient, i s’adona que ha començat a posar-se realment nerviós. És el seu torn. 
Ànim, un pas més, i ja serà. 
 
Diposita el seu passaport nou de trinca a la finestreta. El policia el recull i comença a obser-
var-lo amb deteniment. Es mira la foto, se’l mira a ell, torna a mirar la foto, se’l torna a mirar 
a ell, i per fi passa pàgina, buscant el visat. 
 
Quan el troba dedica una bona estona a estudiar-lo. Finalment, tanca el document. Ell respi-
ra fondo. Ja es veu a l’altre costat. 
 
“Bitllet de tornada?” demana el policia. 
 
Bitllet de tornada? Com vol que en tinga?  Per poder aconseguir el visat ha hagut que pagar molt més del 
que en un primer moment li havien dit. 
 
“Bitllet de tornada?” repeteix el policia. 
 
“No en tinc”, diu ell amb  una veu tremolosa, quasi inaudible. “El compraré ací”, afegeix, intentant sonar con-
vincent. 
 
“Tens diners per a comprar-lo?  Ensenya-me’ls.” 
“No, no en tinc, però el meu germà m’està esperant i ell m’ajudarà. Ell té diners. Parle amb ell, deu ser allà 
fora.” 
 
“Sense bitllet de tornada no pots entrar”, replica el policia. 



“Però el meu germà m’està esperant. I el visat està en regla” 
 
“El visat és un visat turístic, que expira d’ací a quinze dies. Si ara no tens bitllet, d’ací a quinze dies tampoc 
no en tindràs.” 
 
“Sí, sí, el meu germà m’ajudarà. Treballa, té diners. I és berber. Jo també ho soc”, diu com a últim recurs. 
 
El guàrdia no sembla impressionat. Ja li estranyava a ell que això de ser berber poguera ser  tan important. 
El policia despenja un telèfon, marca un número, parla amb algú i el torna a penjar. “Posa’t a un costat i 
espera’t”, es limita a dir-li, quedant-se ell el passaport. 
 
Nouredinne va trobar faena fàcilment. Si estàs disposat  a  treballar, en trobes, diu, i ell també ho creu. 
“Vine i no faces res d’estrany”, sent que li diu un home que ha aparegut davant seu. L’aferra pel braç i el fa 
caminar al seu costat. 
 
Ha  baixat unes escales amagades darrere una porta on hi ha una senyal de prohibit el pas, i una vegada 
baix, l’ha dut a aquesta habitació blanca, marejadora. 
 
“Espera’t ací, ja t’avisarem quan tot estiga arreglat” Li ha dit tot obrint la porta i empenyent-lo sense violèn-
cia però amb fermesa cap a dins. “El meu germà m’està esperant allà fora”, ha insistit. “Bé, bé, tranquil, ara 
espera’t ací i ja t’avisarem”, li ha tancat la porta. 
 
S’ajeu a terra, fent servir la bossa de coixí. Si almenys pogués apagar la llum. Però no hi ha cap interruptor. 
 
S’ha despertat amb tot el cos adolorit i ha vist que el retall de cel s’ha anat fent blau, com ahir. 
 
La porta es torna a obrir. 
 
“Vinga, anem”, “Ja està?  Ja puc anar a casa del meu germà?”  “Vinga, vinga, anem” Ho 
repeteixen tot dues vegades, però no diuen mai res. 
 
“Puja”, diu el policia  del seu costat, empentant-lo cap a la porta oberta d’una camioneta que s’ha parat da-
vant seu. La camioneta s’atura al costat d’un avió.. 
 
“Baixa”, “puja”, li van dient, fins que es troba dins d’un aparell com el que el va dur de vinguda a Barcelona. 
 
El avió comença a moure. Pot veure la terra que l’avió va deixant enrere. L’avió s’inclina, girant, girant, enfi-
lant cap al sud. 
 
Al cap de tres quarts d’hora tornarà a ser a Alger, pensa ,tapant-se els ulls amb la mà, no solament perquè 
no vol que els seus veïns el vegen plorar, sinó també perquè vol guardar-ho tot ben gravat a la memòria 
pel dia que torne. Perquè, si no l’han mort abans, un dia tornarà. 

 
 Pep  Subirós “Barcelona, un dia”. (920 paraules) 



NOM: _______________________________________________________________ 
 
Comprensió  escrita del text: (Marca amb un rodolí la resposta correcta en el full de respostes) 
 

1.- Per què va el protagonista a Barcelona? 
Perquè  té a la seua mare vivint a Barcelona. 
Perquè  el seu germà vivia a Barcelona i venia a buscar treball. 
Perquè  venia de turisme a Barcelona 
 

2.- Què li demana el policia al protagonista i  que ell no té? 
El carnet d’identitat. 
El visat 
El bitllet de tornada 

 

3.- Qui és Nouredinne? 
El protagonista de la història que ve a Barcelona 
El seu germà. 
El  policia de l’aeroport. 

 

4.- Qui li va deixar els diners per al visat? 
La seua família 
Ell era molt ric i tenia molts diners. 
El banc de Barcelona. 

 

5.- Des d’on venia  el  personatge d’aquest text?  
 D’Alger 
De Barcelona 
De  Marroc.  
 

6.- Per què el policia mirava amb tant deteniment la foto del passaport? 
Perquè li semblava molt llest. 
Perquè era emigrant  africà i dubtava  que fora falsificat.  
Perquè no hi havia ningú a l’aeroport i estava avorrit.. 

 

7.- Per  quant de temps valia el visat turístic? 
Per trenta dies. 
Per  tres mesos 
Per quinze dies 
 

8.- Quina direcció portava en el viatge de tornada? 
Cap  al  nord, direcció França.  
Cap a l’est, direcció  Madrid.  
Cap  al sud, direcció l’Alger. 
 

9- Per què la policia va actuar d’aquesta manera?  
  Per a controlar la immigració il·legal i aplicant les lleis vigents.  
  Per no deixar entrar a tants turistes, que no tenen diners. 
  Per  no  comptar  amb el visat en regla.  
 

10.- Quina va ser l’actitud del protagonista al no poder entrar a Barcelona? 
  Es quedà  desil·lusionat i no pensà tornar mai. 
  Va  plorar, però , farà tot lo possible per a tornar. 
  Es va enfadar molt amb la policia de Barcelona i no pensa tornar més. 



Nom _______________________________________________________________ 

 

 

 

Nº de paraules de la lectura : 920 

 

Temps invertit en la lectura ________ minuts _______segons  Total segons: _________ 

 

 

Quadre de les respostes a les preguntes de la lectura 

 

Rodeja la resposta que cregues que és la correcta 

 

 
 

 

 

 

Número de respostes encertades __________ 
 

 

 

 

 

1.-preg. 

  

  a)                     b)                       c) 

2.-preg. 

  

  a)                     b)                       c) 

3.-preg. 

  

  a)                     b)                       c) 

4.-preg. 

  

  a)                     b)                       c) 

5.-preg. 

  

  a)                     b)                       c) 

6.-preg. 

  

  a)                     b)                       c) 

7.-preg 

  

  a)                     b)                       c) 

8.-preg. 

  

  a)                     b)                       c) 

9.-preg. 

  

  a)                     b)                       c) 

10.-preg. 

  

  a)                     b)                       c) 



RESPOSTES CORRECTES DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 
 

 

1.-   b 

2.-   c 

3.-   b 

4.-   a 

5.-   a 

6.-   b 

7.-   c 

8.-   c 

9.-   a 

10.- b 
 

 

 

BAREMS 
 

La baremació està treta sobre grups d’aprenentatge en línia en valencià i en PIP, fets a final del curs d’ei-

xe nivell de tercer.  

 

Els barems sols poden indicar de forma genèrica si un alumne està per davall del que es pot considerar 

acceptable com a velocitat i comprensió lectora per al seu nivell de primer 

 

Velocitat lectora 

 

Mitjana del temps de la lectura del  text 4 minuts i  40 segons. 

 

Alumnes ràpids  els que ho lligen en menys de 4 minuts . 

                Normals els que ho lligen entre 4 minuts  i 5 minuts 30 segons. 

                Lents els que tarden més de 5 minuts i 30 segons. 

 

Comprensió lectora 

 

Mitjana de respostes 8. 

Alumnes amb alta comprensió lectora aquells  que encerten  9 o 10 preguntes. 

Alumnes amb comprensió normal els que encerten 8 preguntes. 

Alumnes amb baixa comprensió els que han encertat de 7 o menys preguntes 
 

 


