
— Ara, respon les preguntes:

 •  Per a què ens serveix la introducció? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 •  A què corresponen les parts destacades del text?

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 •  Per a què ens serveixen? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 •  Creus que l’article està a favor o en contra dels esplais? aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 •  Anota els arguments a favor. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

2

EL TEXT argumEnTaTiu
Llegeix el text següent.1

9

El millor reforç està en el lleure
Un estudi valora per primer cop l’impacte positiu que tenen els centres de lleure  

en les famílies i els infants [...]

Ja està en marxa el nou curs per als esplais catalans. Fa tres set-
manes que aquests centres socials van iniciar un servei que fa 

dècades que té una funció cabdal en l’educació en el lleure dels 
nens. Per molts és considerat un complement de l’escola, però la 
veritat és que en nombrosos barris i ciutats la tasca dels esplais va 
molt més enllà d’un simple suport extraescolar.

Aprofitant el 35è aniversari de l’esplai Pubilla Cases-Can Vidalet 
de l’Hospitalet i Esplugues de Llobregat, fa unes setmanes es va 
presentar un estudi que pretenia veure el canvi que l’esplai suposa 
en la vida de les famílies. [...]

La directora del Ciimu [Institut d’Infància i Món Urbà], Carme Gómez, recorda que aquest és «un dels pri-
mers estudis que es fan per conèixer els beneficis de l’esplai» i, certament, els resultats «són molt positius». 
Començant pels nens, que «milloren moltíssim en aspectes emocionals i relacionals». Continuant per les 
famílies, que «dediquen més temps als fills i tenen més facilitats per educar-los». I acabant per una comu-
nitat de l’Hospitalet i Esplugues que es veu que ha millorat la seva relació a través de les activitats que 
proposa l’esplai.

L’estudi revela que el 86% de les famílies noten com el seu fill millora en la comunicació i les relacions 
dins la família. Indica, també, que la majoria d’infants creixen en autonomia i obediència i adquireixen 
bons hàbits com ara menjar més sa i rentar-se les dents abans d’anar a dormir. [...]

El Punt Avui (edició digital) http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/ 
5-societat/795782-el-millor-reforc-esta-en-el-lleure.html

15/11/14 02:00 - L’HOSPITALET - Marcel Pujols

Foto: J. L.

I
n
t
r
o
d
u
c
c
i
ó

A
r
g
u
m
e
n
t
s

C2201_R64114_002 UD 9 117461.BK.indd   2 11/02/2015   10:43:35



3

Ara et toca a tu!

—  Escriu un petit text argumentatiu sobre per què és  
important rentar-se les dents. 

—  No oblidis fer una introducció, una part amb els  
arguments i una breu conclusió.

2

9

Títol aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Introducció aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Arguments aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Conclusió aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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5

Transforma en sigles.

• societat anònima: aaaaaaaaaa

• Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans: aaaaaaaaaa

• objecte volador no indentificat: aaaaaaaaaa

• Centre d’Educació Infantil i Primària: aaaaaaaaaa

5

9

6

7

Digues si les sigles següents són correctes i corregeix les que no ho siguin.

 ONG ➤ Organització No Governamental ➜ aaaaaaaaaa

 AUE ➤ Estats Units d’Amèrica ➜ aaaaaaaaaa

 DIN ➤ Document Nacional d’Identitat ➜ aaaaaaaaaa

 PAC ➤ Centre d’Atenció Primària ➜ aaaaaaaaaa

 AFA ➤ Associació de Famílies d’Alumnes ➜ aaaaaaaaaa

 FCG ➤ Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ➜ aaaaaaaaaa

Escriu un breu text on apareguin tres sigles i tres abreviatures.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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4

SIGLES I ABREVIATURES
Relaciona les paraules amb les seves abreviatures:3

9

4 Escriu el text substituint les paraules en negreta per les abreviatures del requadre.

sra. núm. tel. st. pl. etc.

Hola, em dic Bruna i tinc 10 anys. Visc a Sant Cugat, a la plaça del Gas número 4. 
El que més m’agrada és cantar i ballar i recordar coses de memòria; això ho he 
heretat de la meva àvia, la Maria. Abans tothom la coneixia com a senyora Maria. 
Se sabia llistes infinites de telèfons, pàgines i pàgines de llibres, etcètera; 
qualsevol cosa que tingués números.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

quilòmetre      carretera      dilluns      exemple

centímetre      doctora      divendres

dl.      km      dv.      ex.

cm      ctra.      dra.
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1
  Vehicle preparat per a transportar malalts 
o ferits.

2
   Hi viuen els diables.

3
  Apèndix nasal dels elefants.

4
   Element inventat per algú.

5
  Part del davant d’un full de paper i oposat 
al revers.

6
   Animal vertebrat que viu a l’aigua i a la 
terra. Ho són la granota i el gripau.

9

10

Omple els espais buits amb mp, mb, mf o nv. En cas de dubte, consulta el diccionari.

iaaaaortant tiaaaaal àaaaaora eaaaaatar

aaaaaiteatre troaaaaeta beaaaaingut èaaaaasi

troaaaaó iaaaaossible caaaaaiador niaaaaa

Completa aquests mots encreuats.

6

«m / n»
Busca en aquest text les paraules que duguin mp, mb, mf, nv i classifica-les.8

9

La Rosa estava molt disgustada. Volia ser al 
costat de l’excavació on investigaven les restes 
trobades, però no podia. L’assumpte que 
tractaven era si es permetia acampar tan a prop 
dels sembrats. L’amfitrió els convidava a 
traslladar-se a un altre lloc, on en cas de fer  
mal temps fins i tot es podien aixoplugar; a  
més, tindrien la llum d’unes làmpades, amb 
bombetes ecològiques, per quan minvés la  
claror del sol, i la companyia d’altres 
excursionistes. 

• mp: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• mb: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• mf: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• nv: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

5 6

1 B

4 V F

2 F

V

3 P
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12

13

14

Classifica les formes verbals següents segons siguin infinitiu, gerundi o participi.

Escriu l’infinitiu, el gerundi i el participi corresponent a cada forma verbal.

• esternudeu aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa

• compraven aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa

• veus  aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa

• venen  aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa

• xiulàvem  aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa

Completa aquestes oracions amb l’infinitiu més adient.

• En arribar davant del porter, va aaaaaaaaaaaaaa un golàs.

• He anat a aaaaaaaaaaaaaa una dotzena d’ous.

• Abans d’ahir van aaaaaaaaaaaaaa cap a París.

• Saps aaaaaaaaaaaaaa amb els ulls tancats?

• M’han demanat si vull aaaaaaaaaaaaaa amb ells.

7

formes no personals del verb
Classifica en personals i no personals les formes verbals següents.

 dibuixat vingut agafar cordant

 treballarem venien dormir ballant

 somiava plorat defendre escrivint

11

9

• Formes personals: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• Formes no personals: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

nevar

saber 

aprovar

olorat

florit

ferit

fabricant

refrescant

atacant

enriquint

deixat

gronxar

• Infinitiu: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• Gerundi: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• Participi: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

C2201_R64119_007 UD 9 117461.BK.indd   7 11/02/2015   10:44:34



AQUELL MATÍ EL PARE DEL NOI HAVIA SORTIT DEL METGE.

ERA EL CINQUÈ COP QUE TENIA VISITA. DUIA  UN XAROP CAR. 

ES DEIA FORT I TENIA MAL GUST. ERA DE POMA ÀCIDA,

DOLENT COM CAP ALTRE.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

8

juguem!
Un cop de vent s’ha endut algunes de les vocals d’aquest text. Escriu-les i podràs llegir 
què hi diu.

15

9

16

17

Canvia a cada filera una lletra fins a obtenir la paraula final.

Extreu d’aquest text la 3a, 6a i 9a paraules de cada línia i escriu-les. Obtindràs una ora-
ció i podràs saber què passava.

M A P A P O T A C A N Ó

T aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa A

aa aa C aa B aa aa aa aa aa aa aa
T O C A B E N A C O P A

 L  D  RR  R  D  A  D  L  C  RS   N  REM  

T  TA  LA  CL  SS   A  LA  PL  TJA.

 LLÀ  ENS  B  NYAR  M,  F  R  M  JOCS    LA  

S  RR   I  MENJ  R  M  PL  GATS  UNS  

 NTR  PANS  I   NA  SÍNDR    BEN  GR  SS  , QU   

 NS  HA  REG  L  T  L’  VI  DE  L   S  NIA.  

S GUR  QUE   NS  HO  P  SSAR  M  D’ALL   MÉS B 
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10

el text PReDICtIU
Llegeix:1

10

Previsió del temps a Catalunya

Estat del cel
Fins a migdia el cel estarà serè o poc ennuvolat, tret del nord on circularan núvols alts 
que augmentaran al llarg del dia, i els quals deixaran el cel mig ennuvolat. També hi 
haurà intervals de núvols baixos al Pirineu i Prepirineu. A partir del migdia, la nuvolo-
sitat augmentarà d’oest a est i el cel quedarà cobert a la part nord-occidental i molt 
ennuvolat a la resta de Catalunya, amb núvols més compactes i abundants.

Precipitacions
A partir de migdia s’esperen precipitacions al Pirineu i Prepirineu occidental. Seran 
febles i disperses i acumularan quantitats minses en general. La cota de neu oscil·larà 
entorn dels 1.600 metres.

Temperatures
Les temperatures màximes seran similars i oscil·laran entre els 8 i 12 ºC al Pirineu, 
entre 9 i 14 ºC al Prepirineu i entre 13 i 18 ºC a la resta de Catalunya, si bé a punts del 
litoral podran assolir els 20 ºC.

Visibilitat
Serà bona o excel·lent, si bé serà regular o dolenta a zones elevades del Pirineu i Pre-
pirineu occidental.

Vent
Bufarà vent de component oest a l’interior i de component sud i oest al litoral, ambdós 
d’intensitat entre fluixa i moderada. 

— Ara, respon.

  •  Quin tipus de text predictiu és? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

   aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  •  En quin temps verbal està escrit? Per què? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

   aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

   aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  •  Tot el que anuncia el text s’ha de complir? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

   aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

   aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

   aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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2

3

4

Indica si és una sigla (S) o una abreviatura (A).

 ONG ➤ (Organització No Governamental)  dt. ➤ (dimarts)

 Adj. ➤ (Adjectiu)  Dra. ➤ (doctora)

 UAB ➤ (Universitat Autònoma de Barcelona)  C. ➤ (carrer)

 Adv. ➤ (Adverbi)  SS ➤ (Seguretat Social)

Omple els espais buits amb mp, mb, mf o nv.

• El proper partit és el més iaaaortant de la teaaaorada.

• En la defensa del medi aaaaient hi col·laborem tots. 

• L’home iaaaisible es troba al xaaaarà però ningú no el pot veure.

Classifica les formes verbals no personals destacades al lloc corresponent.

• L’endemà em va portar el llibre que li vaig demanar.

• La Rita ha anat a l’escola i ha acabat els deures.

• La Júlia està ballant sardanes a la plaça del seu poble.

 Infinitiu: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 Gerundi: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 Participi: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

9

autoavaluació
Completa el text donant arguments adequats al tema.

Llegir és molt important de ben petits i quan som grans. De vegades ens costa trobar temps 
per dedicar a la lectura o no sabem ben bé quin llibre escollir, n’hi ha tants.... Però llegir ens 
aporta molts beneficis.

Per què és bo llegir? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Per aquests motius i molts d’altres, no hem d’oblidar-nos d’agafar un bon llibre abans 
d’anar a dormir. En rebrem molts beneficis en el futur.

1

9
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11

Ara, a partir d’aquest mapa del temps de Catalunya, redacta el temps meteorològic que 
preveus que farà. Recorda que cal que l’escriguis en futur.

2

10

Estat del cel

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Precipitacions

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Temperatures

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Visibilitat

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Vent

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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4 Completa les oracions següents amb paraules derivades de carn i fusta, segons calgui.

12

les famílies de paraules
Agrupa les paraules que siguin de la mateixa família.3

10

5 Escriu dues paraules de la mateixa família al costat de cada fotografia.

aaaaaaaaaaaa 
aaaaaaaaaaaa 
aaaaaaaaaaaa 
aaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaa 
aaaaaaaaaaaa 
aaaaaaaaaaaa 
aaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaa 
aaaaaaaaaaaa 
aaaaaaaaaaaa 
aaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaa 
aaaaaaaaaaaa 
aaaaaaaaaaaa 
aaaaaaaaaaaa

paper     pineda     ferro     dentista     paperina     ferrer     pinassa     pi     dent     
paperera     dental     paperassa     pinar     ferrar     dentadura     ferreteria

carn

fusta

• La mare va comprar una llonganissa a la aaaaaaaaaaaaaaa.

• Els animals que només mengen carn s’anomenen aaaaaaaaaaaaaaa.

• En Pau treballa de venedor de carn; és un aaaaaaaaaaaaaaa.

• En Lluís ha comprat dues prestatgeries en aquella aaaaaaaaaaaaaaa.

• El seu pare treballa molt bé la fusta; és aaaaaaaaaaaaaaa.

aaaaaaaaaaaa 
aaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaa 
aaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaa 
aaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaa 
aaaaaaaaaaaa
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APRENEM A...

1

Revisar i presentar un text
Llegeix i observa amb atenció com està presentat aquest text.

13

Història de les olimpíades 

Cada quatre anys celebrem les olimpíades, pero molts de nosaltres no en  
coneixem els orígens.

Les olimpíades van néixer a Atenes fa molts, molts anys. Es diuen aixi per 
    la muntanya grega d’Olímpia  Antigament a les olimpíades es feien 
         proves d’atletisme, curses de cavalls, etcètera...
A les olimpíades hi participen els millors atletes de tot el món, hi intervenen mes d’un 
centenar de països i s’hi practiquen moltíssims esports
Els jocs olímpics consisteixen en què cada esportista ha de competir per aconseguir 
una de
    les tres medalles que s’entreguen: or, plata i bronze.
El país que aconsegueix més medalles es el guanyador de les olimpíades d’aquell any

— Ara, torna a escriure aquest text tenint en compte els passos següents.

 • Escriure el títol en un cos més gran.

 • Repartir el text en paràgrafs segons el que hi diu.

 •  Revisar el text per tal de corregir els errors ortogràfics (hi falten tres accents i 
punts). 

 • Respectar els marges.

 • Escriure punts finals després de cada oració.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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14

10

7 Canvia el gènere de les paraules següents tenint en compte que pot haver canvis en les 
terminacions. Observa l’exemple.

 ànega: aaaaaaaaa rebuda: aaaaaaaaa

 perduda: aaaaaaaaa groga: aaaaaaaaa

 lloba: aaaaaaaaa pradera: aaaaaaaaa

«P-B» A FINAL DE PARAULA, «T-D», «C-G»
Llegeix aquestes paraules. Fixa’t que les de cada columna acaben amb la mateixa lletra, 
p o b. Afegeix, al final de cada columna, una paraula amb la mateixa terminació.

6

8

9

Completa aquestes paraules amb p, b, t, d, c o g segons correspongui.

tímiaa toraa llaraa talaa bruaa xoaa

denaa banaa tuaa taaa soraa psicòleaa

Busca una paraula de la mateixa família de cadascuna de les següents que acabi en c, 
p, b o g.

jugar: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

llampegar: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

colpejar: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

manegar: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

calba: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

castigar: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

cub

tomb 

tub

àrab

club

esnob

cap

xop

camp

tap

serp

llop

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ànec

C2201_R65172_014 UD 10 117461.BK.indd   14 11/02/2015   10:46:55



11

10

Omple els buits d’aquestes oracions amb les grafies b, p, t, d, c o g.

• L’Araaa  de Sant Marí surt quan plou i fa sol.

• El blaaaa  és groaaa  a l’estiu i veraaa  a la primavera.

• El poaaa  té vuit potes i viu al mar.

• El coraaa  és un ocell de color negre.

• El nàufraaaa  arriba nedant a la platja.

15

Resol els mots encreuats tenint en compte les definicions següents. Totes les paraules 
acaben en una d’aquestes terminacions: p, b, t, d, c o g.

10

C

P

G

B

1

3

4

5

62

1
 Home natural de Turquia. 

2
 Líquid que prenem quan estem malalts.

3
 El color de la gespa. 

4
 Que no té taques. Sense brutícia ni greix ni pols. 

5
 Persona que estudia objectes antics per conèixer la història de la humanitat. 

6
 Substàncies emprades perquè creixin correctament les plantes.
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16

10

13

14

Enllaça les oracions amb l’ajut de la conjunció més adequada i escriu-les a sota.

No li agrada ni l’esquí per tant a menjar un gelat?

Avui hem dinat macarrons i la natació sincronitzada.

Havien de ser-hi a les sis però van arribar una hora tard.

Menja de forma equilibrada o pollastre a la planxa.

Vols anar al cinema ni  està molt sa.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Encercla totes les conjuncions que trobis en aquest text.

enllaços i conjuncions
Omple els buits d’aquestes oracions amb la conjunció més adient.12

però   per tant   o   i   ni   en canvi

• Em poso la samarreta de quadres aaaaaaa la de ratlles?

• L’equip del meu poble ho ha guanyat tot; aaaaaaa, és el primer de la lliga.

• El cel està molt ennuvolat, aaaaaaa no plou.

•  Cada tarda em trobo la Xènia passejant amb els seus avis aaaaaaa amb els seus 
germans.

•  En Marc ha sortit de casa i no duu aaaaaaa les claus aaaaaaa el moneder. Està molt 
despistat!

• No corro gaire, aaaaaaa nedo molt bé.

La setmana passada vaig anar a esquiar. No tenia ni casc ni  
ulleres, però la meva germana m’ho va deixar tot.

L’esquí, però, no és el que faig millor; en canvi, me’n surto  
molt bé amb l’snowboard.
Per tant, m’ho vaig passar d’allò més bé gaudint de la neu.  
I no vaig tenir temps d’avorrir-me, sinó tot al contrari.
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18

juguem!
Observa i contesta.

• Quin nom d’animal està repetit quatre vegades? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• Quin nom d’animal no està repetit ni una sola vegada? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

17

10

18 Ordena les vinyetes d’aquesta historieta i escriu una oració que expliqui què succeeix en 
cadascuna d’elles.

GALL VACA COLOM OCA PAÓ

CONILL OCA CONILL VACA ÀNEC

VACA COLOM GALL OCA COLOM

PAÓ OCA GALLINA GALLINA VACA

GALLINA VACA GALL VACA CONILL

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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17

Completa el text amb els enllaços adients.15

10

16 A partir d’aquesta il·lustració escriu cinc oracions amb aquests enllaços i conjuncions.

Com que

però – i – perquè – ja que – ni

De manera que potser

aaaaaaaaaaaaa la població del planeta creix a un ritme d’unes 200.000 perso-

nes per dia, aaaaaaaaaaaaa arribarà un moment que caldrà pensar a emigrar del 

nostre planeta. Avui el nombre d’habitants ja supera els 6.000 milions i difícilment hi 

cabrà una població superior als 18.000 milions. aaaaaaaaaaaaa podria ser que 

uns quants segles més endavant fos necessari fer sortir de la Terra una mitjana de 

900.000 persones diàries. 

•  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

•  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

•  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

•  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

•  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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