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MATERIAL DE TREBALL 
 

Text de comprensió oral per al docent 

INSTRUCCIONS 
 
Cal repartir el quadern de la prova i assegurar-se que tots els alumnes llegeixin les 
preguntes abans de sentir el text. 
 
El docent ha de llegir el text dues vegades, els alumnes no  el tenen escrit. La 
primera és perquè contestin a les preguntes i la segona és perquè repassin les 
respostes. 
 
La lectura ha de ser lenta i expressiva, tot marcant les pauses. La pronunciació ha 
de ser clara i el to de veu adequat per afavorir una bona comprensió. 
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ANEM A LA FESTA MAJOR! 
 

Bon dia! Avui us presentaré unes de les activitats en què podeu participar 
durant la setmana de Festa Major d’enguany. 
 
Hi ha quatre associacions populars que necessiten nens i nenes d’entre vuit i 
dotze anys. Són Els Diables, Els Castellers, Els Balls Populars i Els Timbalers.  
 
Com potser ja sabeu, Els Diables fan el correfoc i Els Castellers aixequen 
torres humanes a la plaça de la Vila. Pel que fa als Balls Populars, podeu triar 
entre el ball de gitanes, el ball de bastons, el ball de cascavells i el ball de 
valencians. Per últim, Els Timbalers acompanyen tots els grups en les seves 
actuacions. 
 
Tots porten un uniforme especial. Per exemple, Els Diables porten vestits 
vermells que els protegeixen del foc. La nova colla castellera vesteix pantaló 
blanc, faixa negra i camisa rosa fúcsia. Tots els nens i nenes que fan balls 
populars porten vestits tradicionals catalans. I Els Timbalers van amb vestit 
negre, camisa blanca i llacet vermell, tant els nois com les noies. Quan us hi 
apunteu, us donaran els vestits al local de cada una de les associacions.  
 
Totes les activitats són gratuïtes. 
 
Si esteu interessats a viure molt de prop la Festa Major, podeu fer la inscripció 
als diferents locals, acompanyats d’algun adult. Trobareu les adreces en els 
fulletons informatius que tot seguit us repartiré. 
 
Animeu-vos! Segur que us agradarà molt. 


