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Nom i cognoms: 

Data: 
 

COMPRENSIÓ LECTORA 
 

UNA CARTA ALS AVIS 

Estimats avis, 

Com esteu? Nosaltres estem molt bé. 

Ja hem arribat a Nova York després d’un viatge molt llarg en avió. 

Aquesta ciutat és molt gran i plena de gratacels. 

Avui hem matinat força per visitar algunes de les coses més interessants que hi 
ha aquí. 

Hem vist l’Estàtua de la Llibertat, que és molt alta i que porta una torxa a la mà 
dreta. 

Sabeu com es diuen els habitants d’aquesta ciutat? Es diuen novaiorquesos i els 
agrada molt passejar i córrer pel Central Park, un parc molt gran que hi ha al 
centre de la ciutat. Nosaltres hem dinat molt a prop d’aquest parc. 

A la tarda hem agafat un taxi (aquí són de color groc) fins a l’Empire State 
Building. Té 102 plantes i hem pujat fins a dalt de tot. Quina vista! 

Us envio unes postals de la ciutat. Espero que us agradin. 

Us trobo molt a faltar. 

 

Un petó ben gran, 

Laia 

 

 Respon les preguntes següents: 

1. On és la Laia? 
 

 

2. Amb qui creus que hi ha anat? 
 

 

3. En quin ordre ha visitat aquests indrets? 

 

............................... Empire State Building 

............................... Estàtua de la Llibertat 

............................... Central Park 
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 Relaciona: 

L’Empire State Building 

Els taxis 

A Central Park 

Nova York 

L’Estàtua de la Llibertat 

Els habitants de Nova York 

Per arribar-hi 

 Hi he anat amb avió. 

Porta una torxa a la mà dreta. 

La gent passeja i corre. 

Són de color groc. 

Es diuen novaiorquesos. 

És una ciutat plena de gratacels. 

És un gratacel de 102 plantes. 

 

 Fixa’t en les postals que la Laia ha enviat als seus avis. Una està 
equivocada. Podries encerclar-la? 

 

 

 

 

 

 

 Saps dir d’on és la postal que has encerclat? 
 

 

 

   


