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Concentrem-nos llegint ! 
 

 
 

Objectius 
 Afavorir la concentració  
 Reflexionar la importància de llegir bé els exercicis abans de realitzar-los. 

 

Temps 
Una hora, aproximadament. 
 

Material 
El full amb les preguntes 
Exercici de concentració 
 

Metodologia 
1. Es reparteix el full de preguntes dient que han de fer allò que posa el full, res més. 
2. Reflexionarem sobre les condicions per una bona lectura 
3. Fer l’exercici de concentració 
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Exercici 1 
 
Abans de començar a fer res, llegeix totes les preguntes: 
 

1. Suma 2837 y 8511 

2. Toca’t el nas amb la mà dreta 

3. Apunta el color de les teves sabates. 

4. Quin és el nom de la teva mare? 

5. Multiplica 15 x 3 

6. Quina matèria és la que més t’agrada? 

7. L’última pel·lícula que has vist és….. 

8. Xiula la cançó que més t’agradi 

9. Resta 999 de 1000 

10. Quin nom t’agradaria tenir? 

11. Portes ulleres? 

12. Quin esport t’agrada més? 

13. Quina matèria t’agrada menys? 

14. Escriu el nom d’un programa de televisió. 

15. Toca’t l’orella dreta amb la mà esquerra. 

16. Toca l’esquena del teu company/a 

17. Fumes? 

18. Quin país t’agradaria visitar? 

19. On passes normalment les vacances? 

20. Posa’t tinta en un dit de la mà dreta i marca’l en el paper 

21. No facis res del que has llegit 

22. No diguis res i espera que acabin els teus companys 
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Exercici de concentració 2 

Fes una lectura ràpida d'aquesta llista de paraules i digues quins mots hi ha 
repetits. 

taulell, flauta, cafè, callar, mocador, 

tossir, abric, tabac, joguina, sobre, 

llit, mitges, carta, sortir, separar, 

pintar, conte, tinta, fulles, àvia, 

càntir, porró, salmó, escultor, torró, 

sortir, sofà, pot, autor, pedra, 

entrar, flauta, taula, novel·la, seda 

avió, caminar, camió, flauta, color, 

sac, pit, tapís, joc, antic, 

cançó, llum, nina, amic, pare,  

amor, llibreta, disc, instint, pastís, 

dibuix, manta, elefant, sortir, vermell, 

fuet, córrer, carpeta, pluja, planta, 

coixí, saltar, guix, gat, germà, 

llac, cant, planta, cadira, disc,  

pont, miro, pissarra, taula, rus. 
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Solucions: 
 

Exercici de concentració 1:  

Si fan tot el que diu l’exercici vol dir que no s’han concentrat en llegir bé l’enunciat: Abans 

de començar a fer res, llegeix totes les preguntes i la 21 diu: No facis res del que has llegit 

 

 

Exercici de concentració 2 

Aquest són els mots que hi ha repetits: sortir, flauta, planta, disc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


