
______________________________________________________________Treball lectures encadenades CI 
Cada dia una mica més....  

Nom: _______________ 
 

EL  POP POLIT 1 
 
Dilluns 
Hi havia una vegada un pop que, de tan polit com era, no 
podia  
 
Dimarts 
Hi havia una vegada un pop que, de tan polit com era, no 
podia sofrir que els seus tentacles toquessin directament a l’aigua, 
que,  
 
Dimecres 
Hi havia una vegada un pop que, de tan polit com era, no 
podia sofrir que els seus tentacles toquessin directament a l’aigua, 
que, malauradament, quasi sempre és bruta a tot arreu. Era tan 
polit  
 
Dijous 
Hi havia una vegada un pop que, de tan polit com era, no 
podia sofrir que els seus tentacles toquessin directament a l’aigua, 
que, malauradament, quasi sempre és bruta a tot arreu. Era tan 
polit aquest pop, que no suportava que les bosses de plàstic  
 
Divendres 
Hi havia una vegada un pop que, de tan polit com era, no 
podia sofrir que els seus tentacles toquessin directament a l’aigua, 
que, malauradament, quasi sempre és bruta a tot arreu. Era tan 
polit aquest pop, que no suportava que les bosses de plàstic 
s’emboliquessin amb els seus tentacles. 
 
 



______________________________________________________________Treball lectures encadenades CI 
Cada dia una mica més....  

        Nom: _________________ 
 

EL POP POLIT 2  
 
Dilluns 
“ Si tingués mitjons, me’ls posaria... almenys aniria una mica   
 
Dimarts 
“ Si tingués mitjons, me’ls posaria... almenys aniria una mica 
més protegit”, rumiava amb el cap inclinat entre dos...  
 
Dimecres  
“ Si tingués mitjons, me’ls posaria... almenys aniria una mica 
més protegit”, rumiava amb el cap inclinat entre dos tentacles, 
que és el posat que fan els pops pensatius. Li...  
  
Dijous 
“ Si tingués mitjons, me’ls posaria... almenys aniria una mica 
més protegit”, rumiava amb el cap inclinat entre dos tentacles, 
que és el posat que fan els pops pensatius. Li agradava la idea i 
s’imaginava la fila que faria caminant de...  
 
Divendres  
“ Si tingués mitjons, me’ls posaria... almenys aniria una mica 
més protegit”, rumiava amb el cap inclinat entre dos tentacles, 
que és el posat que fan els pops pensatius. Li agradava la idea i 
s’imaginava la fila que faria caminant de puntetes amb mitjons 
o bé nedant com una estrella de vuit puntes ben calçades.  
 
 



______________________________________________________________Treball lectures encadenades CI 
Cada dia una mica més....  

       Nom: _________________ 
 

EL  POP POLIT 3 
 
Dilluns 
Mitjons o no mitjons, aquesta era la qüestió. I un bon dia que no  
 
Dimarts 
Mitjons o no mitjons, aquesta era la qüestió. I un bon dia que no 
tenia res millor a fer, després de dutxar ben dutxats els  seus vuit 
 
Dimecres 
Mitjons o no mitjons, aquesta era la qüestió. I un bon dia que no 
tenia res millor a fer, després de dutxar ben dutxats els  seus vuit 
tentacles, eixugar-se tot ell i adreçar-se el nus de la corbata, se  
 
Dijous 
Mitjons o no mitjons, aquesta era la qüestió. I un bon dia que no 
tenia res millor a fer, després de dutxar ben dutxats els  seus vuit 
tentacles, eixugar-se tot ell i adreçar-se el nus de la corbata, se 
n’anà ben decidit cap a uns grans magatzems. Déu meu, quin  
 
Divendres 
Mitjons o no mitjons, aquesta era la qüestió. I un bon dia que no 
tenia res millor a fer, després de dutxar ben dutxats els  seus vuit 
tentacles, eixugar-se tot ell i adreçar-se el nus de la corbata, se 
n’anà ben decidit cap a uns grans magatzems. Déu meu, quin 
galimaties! Quin xivarri i quin desori!  
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Cada dia una mica més....  

        Nom: _________________ 
 

EL  POP POLIT 4 
 
Dilluns 
Com que anava més desorientat que un vagabund en un 
banquet  
 
Dimarts 
Com que anava més desorientat que un vagabund en un 
banquet de reis, va  preguntar a informació. Allí el van 
informar que la  
 
Dimecres 
Com que anava més desorientat que un vagabund en un 
banquet de reis, va  preguntar a informació. Allí el van 
informar que la sessió de mitjons, mitges i roba interior era a la 
cinquena planta. Li  
 
Dijous 
Com que anava més desorientat que un vagabund en un 
banquet de reis, va  preguntar a informació. Allí el van 
informar que la sessió de mitjons, mitges i roba interior era a la 
cinquena planta. Li va caldre molta estona per arribar a la 
cinquena planta. Per  
 
Divendres 
Com que anava més desorientat que un vagabund en un 
banquet de reis, va  preguntar a informació. Allí el van 
informar que la sessió de mitjons, mitges i roba interior era a la 
cinquena planta. Li va caldre molta estona per arribar a la 
cinquena planta. Per començar, no trobava l’ascensor. 
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Cada dia una mica més....  

Nom: _________________ 
 

EL  POP POLIT 5 
 
Dilluns 
Quan el va haver trobat, després d’anar d’una banda a l’altra,  
 
Dimarts 
Quan el va haver trobat, després d’anar d’una banda a l’altra, 
s’ho va pensar dos cops abans d’entrar en un atapeïment com 
aquell.  
 
Dimecres 
Quan el va haver trobat, després d’anar d’una banda a l’altra, 
s’ho va pensar dos cops abans d’entrar en un atapeïment com 
aquell. I és que, de fora estant, i posant-hi atenció, va poder-hi  
 
Dijous 
Quan el va haver trobat, després d’anar d’una banda a l’altra, 
s’ho va pensar dos cops abans d’entrar en un atapeïment com 
aquell. I és que, de fora estant, i posant-hi atenció, va poder-hi 
comptar dinou peus, entre peus de senyora, peus de senyor i  
 
Divendres 
Quan el va haver trobat, després d’anar d’una banda a l’altra, 
s’ho va pensar dos cops abans d’entrar en un atapeïment com 
aquell. I és que, de fora estant, i posant-hi atenció, va poder-hi 
comptar dinou peus, entre peus de senyora, peus de senyor i 
peus nens i nenes. I encara una pota de pal, que segurament 
era de pirata!... 
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Cada dia una mica més....  

        Nom: _________________ 
 

EL  POP POLIT  6 
 
Dilluns 
“Jo, aquí, no hi entro pas!” A més de polit, era un pop prudent i 
molt  
 
Dimarts 
“Jo, aquí, no hi entro pas!” A més de polit, era un pop prudent i 
molt espavilat. Tornà de nou a informació per preguntar si hi 
havia  
 
Dimecres 
“Jo, aquí, no hi entro pas!” A més de polit, era un pop prudent i 
molt espavilat. Tornà de nou a informació per preguntar si hi 
havia alguna altra manera de pujar a la cinquena planta. Li 
van dir que sí,  
 
Dijous 
“Jo, aquí, no hi entro pas!” A més de polit, era un pop prudent i 
molt espavilat. Tornà de nou a informació per preguntar si hi 
havia alguna altra manera de pujar a la cinquena planta. Li 
van dir que sí, que podia anar-hi a peu o bé amb les escales 
mecàniques. Li  
 
Divendres 
“Jo, aquí, no hi entro pas!” A més de polit, era un pop prudent i 
molt espavilat. Tornà de nou a informació per preguntar si hi 
havia alguna altra manera de pujar a la cinquena planta. Li 
van dir que sí, que podia anar-hi a peu o bé amb les escales 
mecàniques. Li encantaven les escales, sobretot les mecàniques. 
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        Nom: _________________ 
 

EL  POP POLIT 7 
 
Dilluns 
Havia vist sense adormir-se totes les pel·lícules on hi surten  
 
Dimarts 
Havia vist sense adormir-se totes les pel·lícules on hi surten 
escales que pugen i baixen soles. Per això sabia de sobres que cal  
 
Dimecres 
Havia vist sense adormir-se totes les pel·lícules on hi surten 
escales que pugen i baixen soles. Per això sabia de sobres que cal 
anar alerta, que més d’un pop havia perdut una pota tentacle 
per 
 
Dijous 
Havia vist sense adormir-se totes les pel·lícules on hi surten 
escales que pugen i baixen soles. Per això sabia de sobres que cal 
anar alerta, que més d’un pop havia perdut una pota tentacle 
per no saltar a temps quan s’arriba al replà de dalt, on l’esglaó  
 
Divendres 
Havia vist sense adormir-se totes les pel·lícules on hi surten 
escales que pugen i baixen soles. Per això sabia de sobres que cal 
anar alerta, que més d’un pop havia perdut una pota tentacle 
per no saltar a temps quan s’arriba al replà de dalt, on l’esglaó 
desapareix. Primer pis: no val a badar! Un salt ràpid i cap 
accident. 
  
 
 
        Nom: _________________ 
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EL  POP POLIT 8 
 
Dilluns 
Segon pis: si fa no fa el mateix, un bon salt i fora!. Fins allà la  
 
Dimarts 
Segon pis: si fa no fa el mateix, un bon salt i fora!. Fins allà la 
cosa rutllava força bé, però més amunt ja va ser una altra 
història.  
 
Dimecres 
Segon pis: si fa no fa el mateix, un bon salt i fora!. Fins allà la 
cosa rutllava força bé, però més amunt ja va ser una altra 
història. Mentre l’escala anava pujant, a poc a poc i silenciosa, 
des de la  
 
Dijous 
Segon pis: si fa no fa el mateix, un bon salt i fora!. Fins allà la 
cosa rutllava força bé, però més amunt ja va ser una altra 
història. Mentre l’escala anava pujant, a poc a poc i silenciosa, 
des de la segona planta cap a la tercera, al pop li van venir 
ganes de gresca i  
 
Divendres 
Segon pis: si fa no fa el mateix, un bon salt i fora!. Fins allà la 
cosa rutllava força bé, però més amunt ja va ser una altra 
història. Mentre l’escala anava pujant, a poc a poc i silenciosa, 
des de la segona planta cap a la tercera, al pop li van venir 
ganes de gresca i d’empescar-se una manera més divertida 
d’anar cap amunt.  
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        Nom: _________________ 
 

EL  POP POLIT 9 
 
Dilluns 
Ullant amb atenció tot el que tenia al seu voltant, va descobrir  
 
Dimarts 
Ullant amb atenció tot el que tenia al seu voltant, va descobrir 
una senyora amb botes altes (res a veure amb el gat amb Botes)  
 
Dimecres 
Ullant amb atenció tot el que tenia al seu voltant, va descobrir 
una senyora amb botes altes (res a veure amb el gat amb Botes) i, 
d’un bon salt, s’enfilà a la bota dreta, tot arrapant-s’hi bé amb les 
seves  
 
Dijous 
Ullant amb atenció tot el que tenia al seu voltant, va descobrir 
una senyora amb botes altes (res a veure amb el gat amb Botes) i, 
d’un bon salt, s’enfilà a la bota dreta, tot arrapant-s’hi bé amb les 
seves ventoses de pop, per no caure. La senyora de la bota va  
 
Divendres 
Ullant amb atenció tot el que tenia al seu voltant, va descobrir 
una senyora amb botes altes (res a veure amb el gat amb Botes) i, 
d’un bon salt, s’enfilà a la bota dreta, tot arrapant-s’hi bé amb les 
seves ventoses de pop, per no caure. La senyora de la bota va fer 
nou voltes per la quarta planta, perquè es volia comprar un 
paraigua vermell amb papallones blanques.  
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PANDI MARINER 1 
 
Dilluns 
- Com escalfa el sol i que gran que és el mar! On es deu acabar?  
 
Dimarts 
- Com escalfa el sol i que gran que és el mar! On es deu acabar? 
Que ho sabeu, vosaltres, on s’acaba el mar? – pregunta en Pandi 
a les gavines,  
 
Dimecres 
- Com escalfa el sol i que gran que és el mar! On es deu acabar? 
Que ho sabeu, vosaltres, on s’acaba el mar? – pregunta en Pandi 
a les gavines, però els ocells no contesten –. Com s’ho faran per 
trobar-me amb tanta  
 
Dijous 
- Com escalfa el sol i que gran que és el mar! On es deu acabar? 
Que ho sabeu, vosaltres, on s’acaba el mar? – pregunta en Pandi 
a les gavines, però els ocells no contesten –. Com s’ho faran per 
trobar-me amb tanta aigua? Oh! Mira qui tenim aquí! Que és 
per a mi, aquest peix? – pregunta  
 
Divendres  
- Com escalfa el sol i que gran que és el mar! On es deu acabar? 
Que ho sabeu, vosaltres, on s’acaba el mar? – pregunta en Pandi 
a les gavines, però els ocells no contesten –. Com s’ho faran per 
trobar-me amb tanta aigua? Oh! Mira qui tenim aquí! Que és 
per a mi, aquest peix? – pregunta en Pandi a la gavina -. 
Espera! No te’n vagis tan de pressa!.  
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PANDI MARINER 2 
 
Dilluns 
Però l’ocell, en un no res, ja ha volat amb el peix ben agafat al 
bec.  
Dimarts 
Però l’ocell, en un no res, ja ha volat amb el peix ben agafat al 
bec.  
- Aquesta gavina m’ha fet venir una idea – diu en Pandi -. Jo 
també vull pescar! 
Dimecres 
Però l’ocell, en un no res, ja ha volat amb el peix ben agafat al 
bec.  
- Aquesta gavina m’ha fet venir una idea – diu en Pandi -. Jo 
també vull pescar! Piquen! Com pesa! Deu ser un peix molt i 
molt gros!  
Dijous 
Però l’ocell, en un no res, ja ha volat amb el peix ben agafat al 
bec.  
- Aquesta gavina m’ha fet venir una idea – diu en Pandi -. Jo 
també vull pescar! Piquen! Com pesa! Deu ser un peix molt i 
molt gros! Caram! Quin peix més estrany: és un peix 
salvavides! Un salvavides!  
Divendres  
Però l’ocell, en un no res, ja ha volat amb el peix ben agafat al 
bec.  
- Aquesta gavina m’ha fet venir una idea – diu en Pandi -. Jo 
també vull pescar! Piquen! Com pesa! Deu ser un peix molt i 
molt gros! Caram! Quin peix més estrany: és un peix 
salvavides! Un salvavides! Just el què necessitava! Ja poden 
venir temporals, ara! Si la barca s’enfonsa, tindré el salvavides 
apunt! 
        Nom: _________________ 
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FEBRER 
 

Dilluns 
El segon mes de l’any és curt de talla, però té un al·licient per la 
quitxalla, i és que quan se li canten les absoltes arriba, qui  
 
Dimarts 
El segon mes de l’any és curt de talla, però té un al·licient per la 
quitxalla, i és que quan se li canten les absoltes arriba, qui sap d’on, 
en Carnestoltes. Llavors, tant si fa bo com si fa... 
  
Dimecres 
El segon mes de l’any és curt de talla, però té un al·licient per la 
quitxalla, i és que quan se li canten les absoltes arriba, qui sap d’on, 
en Carnestoltes. Llavors, tant si fa bo com si fa fresca, tothom sol 
preparar-se per fer gresca. Amb roba vella...  
 
Dijous 
El segon mes de l’any és curt de talla, però té un al·licient per la 
quitxalla, i és que quan se li canten les absoltes arriba, qui sap d’on, 
en Carnestoltes. Llavors, tant si fa bo com si fa fresca, tothom sol 
preparar-se per fer gresca. Amb roba vella o nova, com qui endreça es 
prepara amb desfici la disfressa... 
  
Divendres  
El segon mes de l’any és curt de talla, però té un al·licient per la 
quitxalla, i és que quan se li canten les absoltes arriba, qui sap d’on, 
en Carnestoltes. Llavors, tant si fa bo com si fa fresca, tothom sol 
preparar-se per fer gresca. Amb roba vella o nova, com qui endreça es 
prepara amb desfici la disfressa per fer cap a la magna desfilada on la 
gent cal que vagi ben mudada.  
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MARÇ 
        

Dilluns 
Pel març estrenarem la primavera, la primavera que la sang...  
 
Dimarts 
Pel març estrenarem la primavera, la primavera que la sang altera. 
Serà el moment de veure com arreu s’imposa el verd a...  
 
Dimecres  
Pel març estrenarem la primavera, la primavera que la sang altera. 
Serà el moment de veure com arreu s’imposa el verd a qualsevol 
conreu, com l’aire, que és més clar i més lluminós... 
 
Dijous 
Pel març estrenarem la primavera, la primavera que la sang altera. 
Serà el moment de veure com arreu s’imposa el verd a qualsevol 
conreu, com l’aire, que és més clar i més lluminós, 
porta el perfum de les primeres flors, com tornen els ocells que... 
  
Divendres  
Pel març estrenarem la primavera, la primavera que la sang altera. 
Serà el moment de veure com arreu s’imposa el verd a qualsevol 
conreu, com l’aire, que és més clar i més lluminós, 
porta el perfum de les primeres flors, com tornen els ocells que van 
fugir per passar el seu hivern molt lluny d’aquí. 
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JUNY 
        

Dilluns  
Visca, Visca el mes de juny, 
la falç al puny. 
 

Dimarts 
Visca, Visca el mes de juny, 
la falç al puny. 
Diu la dita que l’estiu 
tota cuca viu 
 

Dimecres 
Visca, Visca el mes de juny, 
la falç al puny. 
Diu la dita que l’estiu 
tota cuca viu 
i, és ben cert, que a tot arreu 
n’hi ha més de deu. 
  
 

Dijous 
Visca, Visca el mes de juny, 
la falç al puny. 
Diu la dita que l’estiu 
tota cuca viu 
i, és ben cert, que a tot arreu 
n’hi ha més de deu. 
Aranyes i escarabats  
fan quasi ramats, 
 

Divendres  
Visca, Visca el mes de juny, 
la falç al puny. 
Diu la dita que l’estiu 
tota cuca viu 
i, és ben cert, que a tot arreu 
n’hi ha més de deu. 
 Aranyes i escarabats  
fan quasi ramats, 
i tot d’altres bestioles  
que no van mai soles. 

  
Tanmateix, quan és estiu 
tot el món somriu 
i la gent, rejovenida,  
diu que sí a la vida 
que és dolça com una bresca 
de la mel més fresca. 
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