
2 dos

9

1

2

3

VOCABULARI DE CInEmA
Ordena les síl·labes per obtenir paraules relacionades amb el cinema.

TOR AC aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

TA PAN LLA aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

LA SA aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

TA BU CA aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

LA LÍ PEL CU aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

DORS TA ES PEC aaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Escriu el nom de cada fotografia on correspongui.

Separa i escriu les paraules d’aquesta tirallonga. 

CÀMERAACTRIUCLAQUETA

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa

CARTELLERAMUNTATGEEFECTESESPECIALSGUIÓ

SO
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9

4 quatre

S’ha de deixar menjar dins de les sales d’espectacles? 5

Títol

Introducció

Arguments 

Conclusió

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

— Ara, escriu el text amb la informació de la graella.

Arguments a favor: 1. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 2. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Arguments en contra: 1. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 2. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Opinió personal aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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3tres

9
El tExt argumEntatiu
Escriu les parts d’aquest text on correspongui.4

TítolIntroducció Conclusió Arguments (opinió)

aaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaa

Una pel·lícula molt divertida

M’agrada molt anar al cinema i passar-m’ho genial 
veient una pel·lícula. Les pel·lícules que més em 
diverteixen són les d’aventures on hi surten animals.  
La meva preferida és Kung Fu Panda.

És la que més m’agrada perquè hi surten tot d’animals 
que no paren de ficar-se en embolics. A més a més, 
el protagonista és un panda; el meu animal preferit. 
Finalment, és una història on rius molt amb les 
bestieses del panda, ja que vol aprendre a fer Kung 
Fu però és molt maldestre i sempre cau. 

Per tots aquests motius, puc dir que és la pel·lícula 
que més m’agrada de totes les que he vist. Us la 
recomano. Us divertireu molt!

— Ara, encercla la resposta correcta. El text serveix per...

 a) Convèncer que una opinió és la millor.        b) Explicar una història.

— Respon:

 • De què tracta el text? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Escriu els arguments a favor. 

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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9

6 sis

9

10

Llegeix i completa amb les grafies ll o l·l.

•  En aaaauís ha fet un putxineaaaai en forma de aaaaop.

•  Avui al coaaaaegi ens faran poaaaaastre amb prunes per dinar.

•  Per pintar el quadre necessito aquareaaaaes de tots els colors.

Fixa’t en el codi de colors i escriu la paraula resultant: 

Completa aquests mots encreuats. Totes les paraules porten ny. 

1.  Part del terreny que és alta i que  
s’aixeca per damunt del pla.

2. Conjunt de dotze mesos.

3.  És un fruit dels pins. A dins,  
hi ha els pinyons.

4.  Grup de cabells que es porta recollit  
en forma rodona al darrere del cap.

5.  Persona que treballa obtenint llenya  
del bosc.

6.  Peça de roba que ens posem  
per anar a la platja o a la piscina.

5
4

3

2

1

6M

T

O A

P D

I

ll, l·l, ny

11 ll l·l ny

co          a

pessigo            es co        ecció

gori            es

mi            ímetre

imona

bo

casta     a

tera           ina

C2201_R52058_006 UD 9 117416.BK.indd   6 03/02/2015   14:47:38



9

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

5cinc

6

7

8

per què i perquè
Ordena les paraules i forma oracions que tinguin sentit. 

demà? a pescar no Per vens què

perquè venir estic No puc malalta.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Per riuen aquestes què noies?

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ha Els perquè acudit explicat un s’avorrien.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Completa amb perquè o per què. 

• aaaaaaaaaa heu arribat tard? aaaaaaaaaa plou a bots i barrals.

• aaaaaaaaaa no hi ha ningú? aaaaaaaaaaencara és massa d’hora.

• aaaaaaaaaa no va anar a cantar la Jana? aaaaaaaaaa estava afònica.

Escriu una pregunta o una resposta adients que portin perquè o per què. 

• Per què estan tan cansats? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

• Per què t’has llevat tan d’hora? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Perquè no portem banyador.

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Perquè no vull embrutar-me les sabates.
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9

7set

JUGUEM!
Tots aquests dibuixos contenen les grafies l·l, ll i ny. Troba’ls!12

Contenen la grafia ll Contenen la grafia nyContenen la grafia l·l    
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9

8 vuit

3

1

4

2

AutoAvAluAció
Escriu el nom de cada imatge.

Afegeix perquè o per què i relaciona cada columna.

aaaaaaaaa s’han disfressat? aaaaaaaaaaaaaa no l’has buidada.

aaaaaaaaa et movies tant? aaaaaaaaaaa avui és carnestoltes. 

aaaaaaaaa no véns amb nosaltres? aaaaaaaaaaaaaaaa tinc molta feina.

aaaaaaaaa em pesa tant la motxilla? aaaaaaaaaaaaaa estava molt nerviós. 

Ordena les síl·labes i escriu la paraula corresponent.

Completa amb les grafies ll, l·l o amb ny.

xampiaaaó    goriaaaa    aaaana    iaaausió    gaaaaina    teraaaaina

NYOL BU   aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

NYA CA  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

BA CA NYA aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

A

A

B

B

C

C

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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10

• Cel                        aaaaaaaaaaaaaaaa, pluja o vent.

• Núvol                         aaaaaaaaaaaaaaaa porta vent.

• La lluna de gener fa sortir la                        aaaaaaaaaaaaaaa del formiguer.

9nou

dites i frases fetes del cel i la nit
Completa les dites amb la paraula corresponent. Les fotos són una pista!1

2

3

formiga rogent  groguenc

Relaciona cada frase feta amb la fotografia del seu significat.

• Tenir cara de lluna plena.                        

• Passar la nit en blanc.

• Tenir mala lluna.

• Veure les estrelles.

Troba dues dites en aquesta tirallonga. Copia-la al costat del seu significat.

• El dia i la nit duren el mateix. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• És la nit més curta. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

PerSantMartí,igualseldiailanitLanitdeSantJoan,lam
ésbreudel’any
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10

10 deu

4

5

FITXA d’UNA OBRA d’ART
Llegeix la fitxa i completa amb les paraules del requadre.

Autor/a: Descripció Títol Data

aaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaa

És una escultura de pedra de 22 metres d’alçada. 
És de color gris, vermell, blau i groc i està formada de dues parts. La de sota 
simbolitza el cos d’una dona i de la dalt, amb un tub, que representa el cap 
de la dona. La mitja lluna groga és un ocell sobre el cap de la dona.

 L’escultura va ser construïda entre 1981 i 1982.

Dona i ocell

Joan Miró

Títol:  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Autor/a: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Descripció: És una pintura aaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ara, completa aquesta fitxa. Inventa’t el títol i el nom de l’autor o autora.
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10

12 dotze

9

10

11

OraciOns enunciatives, interrOgatives i exclamatives
Relaciona les oracions segons siguin enunciatives, interrogatives o exclamatives.

Quan marxes?

La Meritxell passeja pel parc.

M’encanta el teu regal!

Quina hora és?

Avui és dilluns.

Mira quin ocell!

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

enunciativa .

interrogativa ?

exclamativa !

Afegeix a cada oració un punt (.), un interrogant (?) o un símbol d’exclamació (!).

— Hola, Joan aa

— Hola Marta, com estàs aa

— Molt bé. Feia temps que no ens vèiem aa

— Ja saps que m’he casat aa

— Això és fantàstic aa

— Sí. Estic molt content aa

Observa la imatge i escriu una oració utilitzant aquests signes.

.

?

!
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10

11onze

6

7

8

L’oració: subjecte i predicat
Relaciona:

El vaixell

La pagesa

Les flors

Els ànecs

El rellotge

Fixa’t en els dibuixos i escriu una oració per a cada exemple.

 Qui ho fa? Què fa? / Què fan?

1. aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

2. aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Inventa’t què fa cadascun dels personatges següents.

• En Pau aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

• La vaca aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

• Els pares aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

• Les papallones aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Qui ho fa?

s’obren a la primavera.

marca les hores.

treballa el camp.

navega per l’oceà.

es banyen al riu.

Què fa?

1 2
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10

14 catorze

14

15

tx, -ig
Completa les paraules amb tx o -ig i classifica-les. 

raaa         fleaaa         toaao        duaaa         sorteaa       desaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Llegeix i escriu la resposta. 

La porten els castellers a la cintura. __ A __ __ __  
               
               11     8

Serveix per no perdre el nord: __ R Ú __ __ __ __  __      
                                                 17         8       2  16  12

Embotit vermellós amb una mica de picantor. __ __ __ __ Ç __ 
                                9   2       8        2

Galeta on es posen les boles de gelat. __ __ __ U  __ U  __ __ __ 
                                                               1       1        3                 2

Allò que et passa quan agafes un vaixell i es mou molt. M  __ __ __ __ __
                                                                                           12     15  8 14

Sinònim de vermell: __ __  I __ 
                             3          14

— Ara, utilitza els números per trobar aquest embarbussament.

 __ __ __ __ __    __ __ __ __    __   __ __ __ __   __ __    __ __ __ __
     1  2     3     3    2     1   2   8    9     8    11 12  8 14   15 16   17  2   8  14   

-ix

tx

-ig

-ig

-ix

x

S’escriuen amb tx S’escriuen amb -ig
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10

13tretze

12

13

x, -ix
Marca les paraules següents tenint en compte el codi.

Relaciona i escriu les paraules completes sota el dibuix corresponent.

x

 manxa aixeta feixa enganxar bruixot 

 peixater punxó xiulet contrabaix esqueixada

 brioix xiscle arxiu xancleta gronxador

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

co❤í 

❤arop

ca❤a

pan❤a

pe❤era

❤ampú

-ix
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