
Llengua

quadern

9
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el poema 
Llegeix amb atenció aquest fragment d’un poema.

Després de llegir el poema, contesta les preguntes següents.

• Quina part del cos ha perdut el cavaller?

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• Per què el cavaller tria una carbassa per substituir aquesta part del seu cos?

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Completa aquestes oracions.

• Cada línia d’un poema s’anomena aaaaaaaaaaaaaaaa

• Els versos agrupats s’anomenen aaaaaaaaaaaaaaaa

• La semblança de sons entre les últimes paraules dels versos s’anomena 

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Un genet sense cap

Un cavaller 
perdé la calba 
sense voler 
abans de l’alba.

Duu sota el braç 
una carbassa… 
per sortir del pas, 
però qui s’ho empassa? 
[…]

Núria Albertí

Estrofa

Vers Rima

1

2

3

9



3

4

5

6

7

Escriu les parelles de mots del poema anterior que rimen. Observa l’exemple.

 cavaller – voler aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Llegeix i completa amb aquests versos una nova estrofa del poema.

i com que no vol ser vist

El cavaller molt trist

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

es tapa amb un gran ventall.

s’observa en un mirall

Inventa’t la continuació d’aquestes estrofes del poema del cavaller escrivint versos que 
acabin amb aquestes paraules.

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa dona

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa amagat

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa impressiona

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa destapat.

Escriu una estrofa amb què creguis que podria acabar el poema del cavaller.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

9
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sentit real i sentit figurat
Relaciona cada oració segons tingui sentit real o sentit figurat.

• La Rosa té la mà trencada per fer galetes.

• En Romeu està tan sorprès que té els ulls com taronges.

• En Marc té la mà trencada perquè va caure d’un arbre.

• L’Elisenda ha comprat una bossa de taronges.

SENTIT REAL

SENTIT FIGURAT

Reescriu aquestes oracions canviant les expressions en sentit figurat pel seu significat.

Anota cada expressió sota el dibuix que li correspon i escriu una oració amb cadascuna.

estar molt enfadat – parlar molt – ser molt bona persona

lligar caps – suar tinta – ser carn i ungla

• En Martí s’ha barallat amb la Carme i treu foc pels queixals.

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• L’Anna ens ha ajudat amb els preparatius; és un tros de pa.

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• En Jordi sempre parla pels descosits.

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa

8

9

10

9
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11

12

13

«g/j» i els plurals acabats en «-ges»
Classifica aquestes paraules segons si s’escriuen amb g o amb j.

Escriu aquestes oracions passant-les del singular al plural.

• La gossa del veí s’ha tornat boja.

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

•	Aquesta barreja de sucs és prou bona.

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• La truja alimenta els seus garrins.

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• He pres un suc de taronja i aranja.

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Esbrina la paraula corresponent a cada definició. Totes s’escriuen amb g o j.

• Són els personatges més alts de la cercavila.           aaaaaaaaaaaaaa

•	La flor que no perd mai de vista el Sol.              aaaaaaaaaaaaaaaaa

• Beguda feta amb suc de taronja.                         aaaaaaaaaaaaaaaaa

•	On treballen l’alcalde i els regidors.                    aaaaaaaaaaaaaaaaa

•	És un objecte que els nens petits fan servir per a jugar. aaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

gel   ginesta   jaç   germà   conjunt

jove   àngel   pijama

juliol   rajola   tija   tripijoc

julivert   màgic   lleuger   àgil

9

S’escriuen amb g

S’escriuen amb j



6

                La granga era molt antiga.  ➜  granja        

Busca a la tirallonga paraules que s’escriuen amb g o j.14

15

16

9

girafajaquetagenolljustíciamenjagerro

Paraules amb g Paraules amb j

aaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaa

Llegeix i completa la definició amb g o j.

Encercla les paraules amb errors de g o j i escriu-les correctament. A cada oració hi ha 
un error.

•	Les formigues eren rojes.    aaaaaaaaaaaaaa 

• La jirafa tenia el coll molt llarg.   aaaaaaaaaaaaaa

• Cada setmana mengàvem peix fregit.  aaaaaaaaaaaaaa

•	Persona que viu al Japó.

• Full d’un llibre.

• Fill dels teus mateixos pares. 

• Joia que penja del coll.

• Bosc molt espès dels països tropicals.

aaaaponès

pàaaaina

penaaaoll

aaaermà

aaaungla

Exemple
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el verb. Persona i nombre
Subratlla els verbs que surten en aquest fragment del poema La primavera i completa la 
taula indicant la persona i el nombre de cadascun dels verbs que hagis trobat.

[...]

Les flors obren l’ull 
aixequen el cap, 
i diuen alegres: 
«Quin dia més clar!»

Damunt el paller 
badalla un ocell, 
estira les plomes 
i fa un capgirell. 
[...]

Francesc Bofill

Verb Persona Nombre

aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa

Observa l’exemple i escriu la persona i el nombre d’aquestes formes verbals.

Cantem ➜ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Rieu ➜ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Somia ➜ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Decores ➜ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Escolten ➜ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

primera persona del plural

Llegeix aquest text i escriu-lo tot corregint els verbs que estiguin mal escrits.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

17

18

19

9

En Joan obre la porta i s’adonem que alguna cosa han passat. El sofà esteu foradat i 
hi ha plomes escampades per terra, la nevera està oberta i d’ella vessem líquids de 
diferents colors. La calaixera ets oberta i la seva roba escampada pel pis. En un racó 
del menjador, embolicat amb tovalloles, calçotets i camises, dormim com un liró el gos 
que li he regalat.



8

JUGUEM!
Resol aquests jeroglífics.

Canvia una sola lletra cada vegada per passar de la paraula vaca a tipa i de cova a pipa.

Mentre la vaca d’un prat menjava tant que ha quedat ben tipa, en Joaquim ha entrat dins una 
cova i s’ho ha passat pipa.

Descobreix el nom d’aquestes paraules amagades. A cada símbol li correspon una lletra 
d’acord amb el codi establert.

A e i o n p R t v

∩ Ł ⌑  •  ∆ ◊ ⌂

∩ ⌂ ⌑   ∩ ∆ ∩  Ł • ◊

v a c a

t i p a

c o v a

p i p a

• com està en Ramon?  com un  .

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• com és en Ramon?  com un  .

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

20

21

22

9
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autoavaluació
Completa les paraules que falten perquè rimin aquests versos.

El senyor aaaaaaaaaaaaaaa

un bon dia sortí a passejar.

Es trobà un gat petit

que era molt aaaaaaaaaaaaaa.

Relaciona amb fletxes cada expressió de sentit figurat amb el seu significat.

 Ser prim com un fideu. • • Ofendre’s molt fàcilment.

 Ser carn i ungla. • • Anar amb molt de compte.

 Tenir la mà trencada. • • Saber fer una cosa molt bé.

 Anar amb peus de plom. • • Ser molt prim.

 Tenir la pell molt fina. • • Ser molt amics.

Observa l’exemple i escriu la persona i el nombre d’aquestes formes verbals.

Rento ➜ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Torreu ➜ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Estires ➜ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Fregim ➜ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Patinen ➜ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

primera persona del singular

Omple els espais buits amb g o j.

 aairavolt aaaudant penaaador aaeperut aaoguina

 pàaaina aaaqueta araaent raaaolí aaulivert

1

2

3

4

9
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el text teatral
Llegeix aquest fragment de l’obra de teatre En Joan sense por.

Ara, respon.

• Explica com està ambientat l’acte. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• Quants personatges hi intervenen? Qui són?

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

•	Què ens indica el text escrit en cursiva?

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ESCENA 1

Es veu una sala gran i espaiosa, amb tapissos a les 
parets, i una taula ben llarga, amb una cadira a cada 
extrem. Damunt la taula, uns canelobres amb espelmes.

(Entra la Reina i passeja tot llegint una carta. Al seu 
darrere, entra la Princesa, caminant a poc a poc perquè 
no la senti, i bufa dins un espanta-sogres).

(La Reina fa un bot).

REINA: —Aaaah! Quina mania amb espantar la gent, 
filla meva!

PRINCESA: —(riu) Si és molt divertit!

REINA: —És fatal! L’últim príncep que es volia casar amb tu va fugir per cames!

PRINCESA: —(burleta) Ai, sí, pobret! Va marxar amb sabatilles i tot!

REINA: —Va ser culpa teva, que li vas ficar cent gripaus dins la banyera!

PRINCESA: —Va ser boníssim! Feia uns crits!

REINA: —Va ser horrorós! Ja has espantat vuit prínceps! Ara ja ningú no vol casar-se 
amb tu!

PRINCESA: —Millor, perquè jo vull jugar tot el dia sense que ningú m’empipi!

(va per marxar).

REINA: —Però si no tens fills, qui serà la reina, després de tu?

PRINCESA: —(es gira) Només em casaré amb un noi que no s’espanti de res!

1

2

10
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3

escena 1

Ambientació 
de l’escenari  
(decorats)

Presó

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Situació dels  
personatges

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Diàleg dels  
personatges

PResOneR 1: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

PResOneR 2: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

completa aquest text teatral sobre dos presoners que volen fugir de la presó per un 
túnel, però un d’ells és massa gros i no hi passa.

10
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comparacions i frases fetes
Relaciona cada expressió amb el seu significat.

 Més dolent que la tinya. • • Sempre vol tenir la raó.

 Més tossut que una mula. • • Fer-se una espera molt pesada.

 Més pesat que el plom. • • Que fa moltes maleses.

 Més dur que una pedra. • • No hi ha qui ho trenqui.

 Més llarg que un dia sense pa. • • No calla mai.

Fixa’t en l’exemple per construir comparacions.

Escriu aquestes comparacions a continuació de cada oració.

corre com una llebre – neda com un peix – tremola com una fulla – canta com els àngels

• Fa tant fred que la Gisela aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

• El velocista que ha guanyat l’or aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

• Quina veu tant dolça té aquest tenor, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

• Com li agrada la piscina a la Mar, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Fort com un aaaaaaaaaa

Blanc com la aaaaaaaaa

Dolç com la aaaaaaaaaa

Petit com un aaaaaaaaa

Lleuger com una aaaaaaa

Lent com una aaaaaaaaa

roure

4

6

5

10



1313

TÈCNIQUES D’APRENENTATGE

1

2

Com representar
Imagina que has de representar el paper d’una bruixa o un bruixot molt malvat que 
està preparant un beuratge màgic. 

•  Fes-ne un dibuix on es vegi la roba, els complements i el maquillatge que hauria de 
portar.

Imagina’t que representes el paper d’un rei o reina; decideix si seria un personatge  
bondadós o un tirà i respon:

• Quina cara posaries?

  seriosa  amable  desagradable

• Com seria el teu posat?

  dret amb el cap ben alt  encongit i fregant-te les mans

• Quines de les següents oracions triaries?

  Estimats súbdits, us parla el vostre rei/reina!

  Faré tancar a la presó a qualsevol que em dugui la contrària!

  Repartiré menjar i diners entre tota la gent pobre del regne!
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«b»/«v» i els grups «mb», «nv», «mp»
Busca el nom de cadascuna d’aquestes imatges en aquesta sopa de lletres.

Completa aquestes paraules amb b o v segons correspongui.

 romaao bomaaons inaaentor enaaeja

 canaaiar escomaara emaaolic conaaersar

Omple els buits amb els grups mb o mp.

O C A B L E C Q

B O M B E T A E

U G V U A F B E

C O V S P S R C

D M O B L E I N

N B K I H B T V

B R U I X A N E

G E V J P T I N

C A N V I L A X

O L H L O E I I

T L S P U I A R

•  Aquest mes de noveaaare els caaaaerols diuen que, degut al teaaas que ha fet, 

les collites són iaaarevisibles.

• Quan arribis a casa, és iaaaortant que premis el tiaaare tres vegades.

• La vestimenta del boaaaer era iaaaressionant.

7

8

9

10
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10

11

12

10
el temps verbal («-ava»)
Classifica els verbs següents segons si estan en passat, present o futur.

surto – ballareu – xiulaven – cantaves – tornarà – vindrem – saps – anàveu – saltes

present passat futur

aaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaa

Completa les oracions amb les formes verbals que hi ha a continuació.

cantava – anaven – rentaves – pensàvem – marxàveu – demanava

• ahir vaig veure que aaaaaaaaaaaaaa de cap de setmana. 

• La mare sempre aaaaaaaaaaaaaa mentre es dutxava.

•	ens aaaaaaaaaaaaaa que l’entrada al teatre era més cara.

•	Cada estiu l’albert i la Júlia aaaaaaaaaaaaaa de vacances a frança.

• Quan em vas veure al mercat aaaaaaaaaaaaaa on era la fruiteria.

• no em vas dir que la roba la aaaaaaaaaaaaaa tu?

Reescriu les oracions canviant els verbs destacats per la seva forma verbal en -ava.

• Jo escolto música mentre dibuixo, i a tu t’agrada cantar mentre et dutxes.

•	 Jo aaaaaaaaaa música mentre aaaaaaaaaa, i a tu t’aaaaaaaaaa cantar mentre 

et aaaaaaaaaa.

• La Laura pensa que en Joan crida massa quan mira el futbol.

• La Laura aaaaaaaaa que en Joan aaaaaaaaa massa quan aaaaaaaaa el futbol.

• els nostres avis ens donen caramels cada cop que anem a veure’ls.

•  els nostres avis ens aaaaaaaaaa caramels cada cop que aaaaaaaaaa a veure’ls.



16

10
JUGUEM!
Fixa’t bé en aquestes parelles de paraules i tria la que correspongui a cada definició.

sac / cas   sort / tros   suc / cus    
roc / cor   mar / ram   cos / soc

Bossa grossa de roba. ➔ aaaaa

Líquid que s’obté dels fruits. ➔ aaaaa

Porció o part d’una cosa. ➔ aaaaa

Gran massa d’aigua salada. ➔ aaaaa

Òrgan vital que bombeja la sang. ➔ aaaaa

Una mica d’alguna cosa. ➔ aaaaa

Ordena les paraules de cada oració perquè tinguin sentit.

sense canten Els a l’estiu grills parar.

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

cal callats estar a Mentre llegim classe.

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Jo pares nit al meus cinema amb aquesta els vaig.

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Llegeix amb atenció aquest text i escriu-lo separant les paraules correctament.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Cadamatíen Joseptreu lescabresa pasturar. 
S’enfila muntanyaamuntper taldetrobarl’herba 
méstendra, perquè aixílescabres facinlalletmés 
bona.Lletque desprésli permetràferuns 
formatgesperllepar-se elsdits.

13

14

15



pintava estudiava aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa

pintaves aaaaaaaaaaaaa menjaves aaaaaaaaaaaaa
pintava aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa comprava

pintàvem estudiàvem aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa
pintàveu aaaaaaaaaaaaa menjàveu aaaaaaaaaaaaa
pintaven aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa compraven

17

10

1

2

3

4

Completa el requadre segons l’exemple.

Tria una de les frases fetes per a cada oració.

negre com el carbó – alt com un Sant Pau – llest com una fura – dur com una pedra

• He vist un escarabat aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

• A en Miquel, no hi ha qui l’enganyi; és aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

• Renoi, el pa d’ahir està aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa; no hi ha qui se’l mengi.

• Aquest jugador de bàsquet és aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

aaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaa

Decorat Personatges Diàleg

Dins una nau espacial Dos astronautes i un 
extraterrestre

aaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaa

Pirates Repartiment del botí

autoavaluació
Completa aquesta taula sobre els elements necessaris per elaborar un text teatral.

Completa els buits d’aquestes paraules amb nv, mb o mp segons convingui.

gaaaaaa troaaaaa iaaaaentar coaaaaidar taaaaaor  

teaaaaoral caaaaais eaaaaut aaaaalitud eaaaaiament
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11
el cartell
Llegeix amb atenció aquest cartell.

Observa bé el cartell i respon.

• El missatge que transmet aquest cartell és aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• L’entitat que anuncia el missatge és aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

•	La imatge que acompanya el missatge és aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

•	El Grup de Lectura Totorelles ha triat aquesta imatge perquè aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

MISSATGE

ENTITAT

IMATGE

1

2
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11

3 Tria un motiu dels tres proposats en el requadre i prepara un cartell.

• En primer lloc, pensa en un missatge que vulguis transmetre:

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• En segon lloc, pensa quina és l’entitat que anuncia el missatge:

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• Per acabar, pensa en una imatge que acompanyi aquest missatge:

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

— Ara, dissenya el teu cartell.

Dia del llibre   Festival de teatre infantil   Festa de la xocolata
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11
la polisèmia
Localitza les paraules polisèmiques que apareixen en aquestes oracions i escriu-ne el 
significat amb l’ajut del diccionari.

 En Joan no ha obert la boca en tota l’hora.

 Quedarem a les vuit del vespre a la boca del metro.

 El camí es perd en arribar al peu de la muntanya.

 Anava corrent descalça i s’ha punxat el peu.

 El mestre ens va demanar un treball sobre la serra del Cadí.

 Haig de comprar una serra per tallar la llenya.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Escriu dues oracions per a cada una d’aquestes paraules polisèmiques i on es reflec-
teixin els diferents significats.

•	aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

cua – ploma – pota

4

5
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11

6

7

«c/qu» 
Completa aquestes paraules amb c o qu segons correspongui.

aaaIMONO   aaaARMANYOLA   MAaaaETA   RAaaaÓ   aaaOSTA

aaaUaaaUT   PORaaaET   LÍaaaID   MAaaaARRONS

Escriu el plural dels elements de les fotografies.

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaa
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11

Completa els buits d’aquestes paraules amb g o amb gu.

• Cada dimarts a l’escola mengem lleaaaum amb espinacs.

•	Per Carnaval em disfressaré de Dalí i duré uns biaaaotis molt llargs.

• Els meus oncles van preparar una gran foaaaera al carrer per Sant Joan.

• Els macarrons de l’àvia tenen un aaaust molt especial.

• Ja hem escrit el aaaió de l’obra de teatre.

• Ahir el nostre equip va guanyar i en Jordi va marcar els aaaols. 

• La Maria va veure el llanaaaardaix.

Completa aquests embarbussaments amb g o gu i després classifica les paraules.

• En un aaot no pot haver-hi haaaut vi bo del fort sense un embut.

•  En Pere Peret pintor, premiat per Portuaaal, pinta pots i potinaaetes per posar pebre 

picant.

• Diaaes dues daaaes.

9

10

8 Ordena les lletres per formar paraules.

ANGA ➤ aaaaaaaaaaaaaaaaa GURCAN ➤ aaaaaaaaaaaaaaaaa

EGUAPRD ➤ aaaaaaaaaaaaaaaaa UNEGUI ➤ aaaaaaaaaaaaaaaaa

GUEFORA ➤ aaaaaaaaaaaaaaaaa AMGO ➤ aaaaaaaaaaaaaaaaa

SOL-IRAG ➤ aaaaaaaaaaaaaaaaa RANOTANGU ➤ aaaaaaaaaaaaaaaaa

— Ara, encercla aquelles paraules obtingudes que contenen el so de la g de «tortuga».

«g/gu» plurals

G GU

aaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaa
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11

Completa les oracions amb el plural de les paraules corresponents a la imatge.

Als cavalls els encanten les aaaaaaaaaaaaaa.

Les aaaaaaaaaaaaaa ja han començat a fer el seu capoll.

La meva veïna és al·lèrgica a les aaaaaaaaaaaaaa.

Els nens feien una guerra d’aigua amb aaaaaaaaaaaaaa.

11

12 Relaciona i escriu correctament.

• Planta de marge d’on surten els espàrrecs.  IXGU aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• Barreta per a escriure a la pissarra.    NEGUESA aaaaaaaaaaaaaaaa

• Pa petit de forma ovalada.     MARGA aaaaaaaaaaaaaaaaaa

• Pasta de farina que té forma allargada i prima.  PARREESGUERA aaaaaaaaaaa

• De mal sabor.       TNGUELLO aaaaaaaaaaaaaaaa

• Femelles de l’ànec.      PAESTISGUE aaaaaaaaaaaaaa
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11
l’infinitiu i les conjugacions verbals
Fixa’t bé en l’acció que duen a terme aquests personatges i escriu-ne l’infinitiu.

Escriu l’infinitiu de les formes verbals següents.

 beus ➤ aaaaaaaaaaaaaaaaa sabran ➤ aaaaaaaaaaaaaaaaa

 corríem ➤ aaaaaaaaaaaaaaaaa creurem ➤ aaaaaaaaaaaaaaaaa

 seieu ➤ aaaaaaaaaaaaaaaaa voldríeu ➤ aaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

13
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11

15

16

• Dirigir un vehicle, animal o grup de persones. aaaaaaaaaa

• Estar una persona o un animal en un estat de repòs, amb els ulls tancats. aaaaaaaaaa

• Percebre veus, sorolls o altres sons per l’orella. aaaaaaaaaa

• Tornar a dir o a fer una cosa. aaaaaaaaaa

•  Anar passant la vista per sobre de les lletres, els signes o els números d’un escrit per tal 

d’entendre què hi diu. aaaaaaaaaa

Escriu cada un d’aquests infinitius a continuació de la seva definició.

Troba en aquesta sopa de lletres 9 infinitius i després classifica’ls.

O S T R S F U R A P

P E N S A R T U G A

A L I E L T A C A R

T O D U R A D A U L

I G N R V R H U X A

R R S E N E S D I R

K E S A I P F I R B

I N N E I X E R G A

P O T R S A D I F U

J E U R E K U N I R

Primera conjugació Segona conjugació Tercera conjugació

aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa

dormir – sentir – conduir – llegir – repetir
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JUGUEM!
Separa les paraules d’aquesta tirallonga i obtindràs una endevinalla.

Sócverdiallargatisempreesticaturatesperantalriumenjaralgunabèstiadeviuenviu.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• Quin animal és? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Observa amb atenció aquests grups de paraules i encercla les que es repeteixen.

Llegeix amb atenció i ordena aquests fragments d’un diàleg.

— Pere, estira ben fort que crec que hem pescat un 
bon peix!

—Ja no puc més, Marc. 

—Vigila, no m’empenyis!

—Que caus, Marc!

—Vinga, Marc, agafa’m la mà. Ha, ha, ha.

—A mi no em fa gens ni mica de gràcia, Pere. Apa, ajuda’m a sortir!

—Ostres, Marc, mira la canya; sembla que algun peix ha picat.

—I tant, Pere. Estira ben fort que vinc a ajudar-te.

 PALA PELA PALI PASTA

 PIULA PUÇA PINTA POTA

 PESCA POSA PESA PERA

 PASTA PICA PALLA PITA

 PORTA PEÇA PINYA PUÇA

 PESA PIULA POTA PUNTA

17
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11
autoavaluació
Ratlla aquelles afirmacions que siguin falses i escriu-les corregides a sota.

 No cal escriure cap títol quan redactem un text.

 S’ha d’escriure amb lletra clara i polida.

 Hem d’utilitzar tot l’ample del full.

 Cal revisar qualsevol escrit abans de lliurar-lo.

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Encercla les paraules polisèmiques. Pots ajudar-te amb un diccionari.

Escriu el nom dels elements representats.

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

1

2

3

cap     coll     llapis     clau     suro     fulla

llamp     pilota     cargol     ceba     planta


