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Cavall Fort és una revista per a lectors i lectores a partir de 9 anys. 
Surt cada quinze dies i hi podeu trobar diverses seccions: repor-
tatges, còmic, jocs, natura, contes, entreteniments, participació, ta-
llers…

La revista pretén que els seus lectors s’ho passin bé llegint, que 
aprenguin coses noves, que estimulin la seva creativitat, que es 
trenquin el cap mentre juguen, que riguin…

Les historietes de personatges de còmic, ocupen la meitat de pàgi-
nes de la revista. 

La secció de divulgació s’omple d’articles que tracten temes de 
ciència, literatura, psicologia, història… i que es complementen 
amb altres seccions com ara natura, art, taller, test, laboratori, ex-
cursions i entrevistes.

Cada mes Cavall Fort proposa uns jocs ambientats en llocs i situa-
cions diferents, a més dels entreteniments i el concurs, que surt a 
cada número i que sorteja regals.

La participació dels lectors i la relació de la revista amb aquests la 
gestiona el doctor Cirera, un personatge que anima a enviar ende-
vinalles, acudits, dibuixos, embarbussaments, fotografies…

A més, al web de Cavall Fort hi ha un fòrum on els lectors poden 
donar la seva opinió sobre temes proposats per la revista, i partici-
par en enquestes.

Adaptat de <https://cavallfort.cat/cavall-fort/>.

A continuació escoltaràs un text sobre una revista infantil i juvenil. 
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Respon aquestes preguntes sobre el text que has escoltat.

1   Cavall Fort és una revista…

 per a lectors i lectores a partir de nou anys.

 per a tots els públics.

 per a menors de nou anys.

2   Quan surt publicada la revista? 

 Cada deu dies.

 Una vegada al mes.

 Cada quinze dies.

3   Què pretén la revista?

 Què tot el món la llegeixi.

 Vendre molts d’exemplars.

 Què els lectors s’ho passin bé llegint.

4   Quina secció ocupa la meitat de pàgines?

 La dedicada a natura i excursions.

 Els jocs.

 Els còmics.

5   De què parlen les pàgines de la secció de divulgació?

 De cinema i esports.

 De concursos.

 De ciència, de literatura, de psicologia i d’història.

6   Com poden participar els lectors en la revista?

 Parlant amb el doctor Cirera.

  Enviant endevinalles, acudits, dibuixos, embarbussaments…

 Creant còmics.
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