
Llengua

quadern
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5 El text expositiu

1 Llegeix amb atenció aquest text divulgatiu.

Ötzi: L’home dels gels
Quan aquell setembre de 1991, els Simon, un matri-
moni alemany afeccionat a l’alpinisme, van decidir 
que anirien a fer una excursió cap a la regió d’Ötz, 
poc s’imaginaven que toparien amb el cos momificat 
d’un ésser humà que apareixia enmig dels gels. A 
partir d’aquell moment es va iniciar una aventura 
arqueològica que encara dura. 

[...]

Per 92 metres va resultar que Ötzi havia aparegut a 
la regió sud-tirolesa, actualment dins l’Estat italià. 

[...]

Les anàlisis de radiocarboni ens diuen que era de fa 
cinc mil dos-cents anys, de l’edat del coure. També 
ens ho confirma la destral que portava feta d’aquest 
metall. 

Ötzi era un home prehistòric, a qui poc després de 
morir va caure damunt una nevada, i després una 
llengua de glaç el va cobrir, quedant liofilitzats el cos 
i les seves pertinences. Això ha fet que es conserves-
sin i hagin pogut ser estudiats tan bé. 

[...]

Ötzi no va morir perquè estava malalt: va ser assas-
sinat. Algú li va disparar una fletxa per l’esquena. 
Ferit de mort, va caure i es va donar un cop al cap 

amb una pedra. Això el va rematar. 

Per què el volien matar? No ho sabem, però estem segurs que fugia d’una baralla o 
d’un combat. Portava un canell ferit i a les seves armes hi havia restes de sang de 
quatre persones diferents. Ötzi també devia haver ferit o matat diversa gent. 

Qui era Ötzi? No era un camperol. Segurament es tractava d’un cabdill o d’un guerrer, 
d’alguna persona important de la comunitat.

Maria Àngels Petit, Ötzi, L’home dels gels,  
a Cavall Fort, núm. 1.198, juny de 2012 
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Comprensió leCtora
Respon breument aquestes preguntes.

• Què van trobar uns excursionistes l’any 1991?

 

• Per què es diu Ötzi?

 

• Com se sap que l’Ötzi pertany a l’edat del coure?

 

 

Escriu veritable ( V ) o fals ( F ).

 L’Ötzi va ser assassinat.

 El cos i les seves pertinences s’han conservat tan bé gràcies a què estava momificat.

 Es creu que l’Ötzi era un cabdill o un guerrer.

 La troballa la va fer un equip d’arqueòlegs i científics.

Basant-te en la lectura, escriu un petit text sobre el que li podria haver passat l’últim dia 
de vida de l’Ötzi, des que es va llevar fins a la seva mort.



— Respon: 

 • En quants paràgrafs s’explica el desenvolupament? 

 • En quantes modalitats es divideix l’esgrima?

 • Quines són? 

5
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EL TEXT EXPOSITIU
Llegeix el següent text sobre l’esgrima.

A partir del text anterior, relaciona cadascun dels apartats amb allò que expliquen.

4

L’esgrima
L’esgrima és una disciplina esportiva de combat 
on s’enfronten dos tiradors o esgrimadors que 
subjecten a la mà una arma blanca, amb la qual 
han d’intentar tocar l’adversari procurant 
alhora no ser tocats pel contrincant.
Vestits de color blanc, els esgrimadors van 
equipats seguint les estrictes mesures de 
protecció que dicta el reglament de la Federació 
Internacional d’Esgrima.
Hi ha tres modalitats, les quals reben el nom d’acord amb l’arma que utilitzen per 
competir, que són l’espasa, el floret i el sabre.
Entesa com a espectacle, l’esgrima ja es practicava a l’Antic Egipte, en gimnasos de 
Grècia, a la Roma dels gladiadors i ens torneigs de l’edat mitjana. En el darrer terç  
del segle xix esdevé disciplina esportiva estant present en totes les edicions dels  
Jocs Olímpics Moderns.
En la iniciació a l’esgrima, els infants fan servir materials adaptats a les diferents 
categories. Les eines de combat, com ara els espadettos, són de plàstic i els sabres 
d’escuma. Pel que fa a les proteccions del cos, són indispensables la careta i l’armilla, 
igual que en el cas dels adults.
Per a practicar l’esgrima, més important que guanyar o perdre, però, és fer les accions 
ben fetes tècnicament i tàcticament.

Antoni Serés, L’esgrima, a Cavall Fort, núm. 1.134, octubre de 2009 (adaptació)

PLANTEJAMENT S’exposa la informació.

DESENVOLUPAMENT Es presenta el tema.

CONCLUSIÓ Es resumeixen les idees més importants.

Plantejament

Conclusió

Desenvolupament
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7 Ara, escriu un text expositiu sobre l’esport que més t’agradi.

— Busca, si et cal, informació a internet. 

— Escriu un títol.

— Redacta l’explicació: 

  • el plantejament (o presentació del tema); 

  • el desenvolupament (o exposició de la informació); 

  • i la conclusió (o resum de les idees més importants).

— Afegeix una imatge de l’esport que has triat.

5

Plantejament

Conclusió

Desenvolupament
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Els prEfixos
Encercla els prefixos de les paraules següents:

CONTRAINDICACIÓ   PRECUINAT   ATÍPIC   INDECISIÓ 

INTERCONTINENTAL   ANTIMOSQUITS   DESCONEGUT

Relaciona per obtenir noves paraules. Escriu totes les possibilitats.

Escriu la paraula definida. Usa els prefixos extra-, sub- o des-.

• Ésser de fora de la Terra: 

• Lloc sota terra: 

• Desfer una construcció:         

• Conjunt dels barris que estan molt lluny del centre:         

• El contrari de plegar:          

• Que està sota l’aigua:          

Completa les oracions amb el mot corresponent i subratlla el prefix de cadascun d’ells.

• A mesura que s’apropava la tempesta el cel s’ha .

• En Joan es va quedar , paralitzat per la por. 

• Finalitzada l’actuació, la Roser ha  de cop; estava esgotada!

• Hem  els nusos de la corda per poder-la col·locar a l’escenari.

6

ENNEGRIT – EMPAL·LIDIT – IMMÒBIL – DESFET

A Q Ü À

IR

T R E

➧ 

➧ 

➧ 

➧ 

re-

anti-

des-

ex-

arrugues

muntar

alcalde

situar

A

T I

M T



—Aquesta carretera ens durà a la seva masia —va dir la Laura.

Aquestes indicacions eren correctes perquè el seu punt fort era l’orientació.

5

12

13

14

Els dEtErminants
Subratlla els determinants que acompanyen els noms destacats.

Encercla els articles i escriu de quin tipus són.

• La Marta va trobar un esquirol enmig de la muntanya. 

 

• L’arbre tenia un forat a on hi havia el gran pica-soques.

 

• En Miquel tenia una casa al mateix poble de la meva àvia.

 

Observa la il·lustració i escriu tres oracions combinant demostratius de proximitat i de 
llunyania.

7

— Ara, classifica aquests determinants en el lloc corresponent:

  ARTICLES: 

  DEMOSTRATIUS: 

  POSSESSIUS: 

■ 

 

■ 

 

■ 

 



5

15

17

16

Encercla l’article que correspon. Si tens dubtes amb el gènere dels noms als quals 
acompanyen, ajuda’t amb un diccionari.

• Diumenge passat vaig aprendre a fer  un 
una titella de paper maixé.

• El parc d’aventura està  alS 
a lES afores de la ciutat.

• A la Carla ja li ha caigut  un 
una dent!

• L’àrbitre va tenir  un 
una dubte enmig del partit.

Completa amb el determinant possessiu que calgui.

• El meu amic Àlex té la  casa als afores de la ciutat.

• Maria, has preguntat als  pares si et deixaran venir de campaments?

•  La Roser té una germana que mai se separa dels  llibres; és una gran 
lectora!

Escriu les oracions substituint les paraules destacades pel determinant possessiu 
corresponent. Fixa’t en l’exemple.

• Les parades de la Glòria tenen el peix més fresc.

 

• La parada preferida del Bernat i la Sandra és la de les olives.

 

• A les bledes del lluís i teves sempre hi trobeu algun cargol.

 

8

Exemple

L’arquitecte d’aquest mercat és el cosí del meu pare.

L’arquitecte d’aquest mercat és el seu cosí.
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Síl·laba tònica i àtona. accent obert i tancat
Separa les síl·labes d’aquestes paraules i encercla amb blau la síl·laba tònica. Observa 
l’exemple.

Fixa’t què passa quan es canvia la síl·laba tònica d’aquestes paraules: se n’obté una de 
nova amb un significat diferent. Escriu cada mot al lloc corresponent.

Accentua les vocals destacades segons les normes que coneixes.

 PANIC PLASTICA BESTIA FORMULA

 MUSICA AUTOBUS ESGLESIA HISTORIA

Troba la síl·laba tònica de les paraules següents i accentua-la com cal. Fixa’t, però, amb 
el so de les vocals «e» i «o» per posar accent obert o tancat.

REPTIL   EXCURSIO   ESFERIC   ARROS   ELECTRIC   SOLID

COTO   QUILOMETRE   CORRER   PRESSEC   CONGRES   ADEU

9

fabrica / fàbrica  Amèrica / americà   canto / cantó

 ➧   ➧ 

 ➧   ➧ 

 ➧   ➧ 

RELLOTGE

ENCANTERI

SORTILEGI

CASTELL

MISSATGE

GRINYOL

re-llot-ge
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AccentuAció: PARAuLeS AGuDeS
Fes com l’exemple.

Llegeix aquestes oracions i accentua quan calgui.

• En Ramon escriu la lletra d’una canço.

• La Consol viu al sete pis d’un edifici grandios del carrer Gelpi.

• En Damia prepara un arros caldos per a la Merce i en Rafel.

Observa i escriu on correspongui.

10

Exemple

 ➡ jar – dí ➡ Paraula aguda acabada en vocal. Sí que s’accentua.

 ➡  ➡ 

 ➡  ➡ 

 ➡  ➡ 

 ➡  ➡ 

 ➡  ➡ 

PARAULES AGUDES 
AMB ACCENT

PARAULES AGUDES 
SENSE ACCENT

JARDI

RASPALL

CAPITA

CARGOL

GELAT

PARXIS
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AutoAvAluAció
Investiga i escriu per què hi ha mamífers que hivernen durant l’hivern.

D’entre totes aquestes paraules, només n’hi ha quatre que porten prefixos. Encercla-les.

DEURE  DESPROTEGIR  DESAR  DEJÚ  PREADOLESCENT  PREUS

PREMSA  AMARG  ANORMAL  ANIMAR  REÜLL  REMEI  REGAR

Relaciona cada determinant amb el tipus al qual pertany.

Accentua totes aquestes paraules agudes tenint en compte la seva pronúncia.

CAFE – AUTOBUS – AVIO – MOLI – MITJA – ANGLES

— Per què totes van accentuades?

  

5

— Pots ajudar-te de la informació que trobaràs a l’adreça següent a l’apartat A dormir toca!

http://portaleureka.com//content/view/148/50/lang,ca/

Per què hivernen alguns mamífers?

teva

un

aquest

ARTICLES

DEMOSTRATIUS

POSSESSIUS

la

aquella

seus
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6
1 Llegeix amb atenció aquesta notícia.

Pilarín, 50 anys dibuixant per a tots
Els lectors de Cavall Fort coneixeu molt bé la Pilarín, que ha il·lustrat pàgines de la 
revista gairebé des del seu inici i que, a més a més, ha fet milers i milers de dibuixos 
per a llibres, auques, cartells i moltes altres coses. Aquest any la Pilarín fa setanta 
anys i en celebra cinquanta de la seva feina com a ninotaire. Per aquest motiu li 
dediquen una exposició al Palau Robert de Barcelona. […]

Si voleu fer un viatge pel món que ha creat la Pilarín, l’exposició us ofereix un doble 
recorregut: primer, per tots els llibres que ha publicat i, seguidament, pels personatges 
i la trajectòria artística de la Pilarín.

Quan entreu, trobareu un aparador gegantí ple de tots els llibres que ha publicat, des 
que va començar, als anys seixanta, fins avui, 2012. 

I tot seguit podreu passejar per les «finestres» de la seva obra, on us podreu entretenir 
observant alguns dels seus originals, objectes i curiositats. I estigueu al cas perquè, 
fins i tot... us semblarà que la teniu allà mateix!

Pilarín, 50 anys dibuixant per a tots, a Cavall Fort, núm. 1.197, juny de 2012

La notícia
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COMPRENSIÓ LECTORA
Respon a aquestes preguntes sobre la lectura.

• Quin és el titular de la notícia?

 

• Qui és la protagonista de la notícia? A què es dedica?

 

• Què ha il·lustrat al llarg dels anys?

 

• De quines dues parts consta l’exposició?

 

• Quin homenatge li fan per celebrar que fa tants anys que dibuixa?

 

Quan al text es refereix als «anys seixanta», de quin segle està parlant?

Què volen dir les «finestres» de la seva obra? Marca la resposta correcta.

 La seva obra es troba exposada a les finestres del Palau Robert.

 Els seus dibuixos es poden veure en diversos expositors de format rectangular.

 La Pilarín ha fet dibuixos als vidres de les finestres.

Coneixes alguns dels nombrosos i populars personatges de la Pilarín? Explica qui són i 
on els has vist publicats.

Què vol dir amb «vigileu, semblarà que la tingueu allà mateix»?
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la notícia
Completa l’estructura de la notícia amb les paraules del requadre. Després, inventa un 
titular i un peu per a la fotografia.

Torna a llegir la notícia anterior i respon les preguntes.

• Què ha succeït?

 

• On ha passat? Quan han tingut lloc els fets?

 

• Qui hi ha assistit?

 

14

cos – imatge – peu d’imatge – data

9 On podem trobar notícies en format escrit a part dels diaris?

autor

Ahir es va inaugurar la nova biblioteca 
del poble amb l’assistència de nombro-
ses personalitats polítiques de la zona 
com ara l’alcalde, la regidora de cultura 
i la consellera d’educació, entre d’altres.

Aquest nou espai, obert a tothom, està 
equipat amb les últimes tecnologies 
per fer recerca d’informació a través 
d’Internet i una sala on es poden triar 
centenars d’au diollibres que pots escol-

tar allà mateix, o endur-te a casa. A més 
a més, la biblioteca també té una zona 
infantil amb llibres i revistes per als més 
menuts i un auditori on es podran fer 
xerrades diverses. Finalment trobem un 
espai dedicat a exposicions itinerants 
de tot tipus i una cafeteria.

Una de les ofertes més interessants és la 
possibilitat d’assistir a diferents activi-
tats per a les famílies, com ara la lectura 
de contes, tallers d’escriptura o xerra-
des amb autors de llibres infantils on els 
nens seran els protagonistes amb les 
seves preguntes. Podeu consultar el 
seu lloc web o els tríptics a l’entrada de 
la sala principal per a més informació 
sobre les activitats.

www.bibliotecacultura.com

Diari, 26 d’octubre de 2012

Rafael Racó Amargós



 ■ Persona que redacta la notícia.

 ■ Exposició ordenada dels fets.

 ■ Títol en un diari o en una revista.

 ■ Mitjà escrit on apareix la notícia.

 ■ Títol que es posa a vegades sota el títol principal d’una notícia.
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Relaciona cada paraula amb la seva definició.

Escriu una notícia breu sobre un dels temes proposats. Planifica prèviament allò que 
escriuràs i revisa el text.

 Un robatori de diamants en una famosa joieria.    Un descobriment científic.

15

(Titular) 

 (Autor i lloc)

(Publicació i data) 

Titular

Subtítol

Cos

Autor

Publicació

a b



6

12

13

14

els sufixos
Forma noms d’oficis: tria una paraula primitiva i busca el sufix que li correspongui.

Relaciona cada paraula amb el grup al qual pertany i encercla’n el sufix.

Troba a la sopa de lletres les cinc paraules definides.  
Després, pinta’n el sufix.

 Femení de gall.

 Vehicle antic amb cavalls.

 Dona que treballa fent pa.

 Arbre que dóna pomes.

 Moviment de les ones.

16

ferro

-er

aparell

educa

-ista

elèctric

trapezi

-dor

pastís

Oficis: 

s v t h a m p t o r

x p a r o n a t g e

c o s a t l l o s g

g m t g a l l i n a

m e r g r c i e r a

a r e f o r n e r a

c a r r u a t g e f

forner

roureda

irlandesa

boletaire

procedència

ofici/afició

conjunt d’elements

augmentatiu

manresà

mulassa

vacada

gatàs

1

3

2

4

5
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els quantificadors
Encercla els quantificadors numerals de les oracions i classifica’ls.

• Necessitaré tres ous per fer el pastís d’aniversari.

• Encara queden seixanta entrades per a la sessió de la tarda.

• La Núria va arribar en tercera posició a la marató de Granollers.

• En Jan viu al primer pis del meu edifici i la Ruth al segon.

• Les sabates que m’agraden valen trenta euros.

Completa amb un quantificador quantitatiu. Digues si són variables ( V ) o invariables ( I ).

tanta  massa  poques  força

• Hi ha  boira a la carretera que no podem avançar. 

• Han suspès el concert perquè hi havia  persones de públic. 

• Has posat  tomàquets a l’amanida! 

•  Aquesta primavera ha fet  sol i hem pogut gaudir de moltes estones 
a l’aire lliure. 

Encercla els quantificadors indefinits.

moltes – altra – tercer – una – algun – tant – ningú – res – cinquanta – massa

Subratlla amb colors diferents: els quantificadors numerals (blau), quantitatius (groc) i 
indefinits (taronja).

17

ahir vaig anar al circ amb tres cosins: la sara, en dani i la Judit. Hi havia bastanta gent a l’entrada però 

ens van dir que quedaven molts seients lliures. en dani va comprar la primera entrada i després, els 

altres vam anar entrant darrere seu. les actuacions van ser força divertides, tot i que van comen-

çar amb cert retard... la sara va haver de sortir a l’escenari a l’actuació dels pallassos i li va fer tanta 

vergonya que es va posar vermella! algun nen del públic es va fer un tip de riure!

 

 

CarDInalS

orDInalS
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AccentuAció: pArAules plAnes
Encercla les paraules que siguin planes.

   pensen carreró mengin fèmur mirall xocolata

   calcular caramel imatge trucades líquid sofà

Classifica les paraules a la graella.

 salti pengen cèntims abella calaixos moto túnel clàxon

 xàfec plàtan telèfon pèsols fenomen bolígraf callin calces

Subratlla les paraules planes de les oracions i posa l’accent sempre que calgui.

•  Els dijous al vespre vaig menjar amanida d’arros i tomaquet i anec a la taronja:  
quin tiberi!

• En Pere prepara una exposicio a classe sobre el bufal america.

• La seva mare no vol que vagin d’excursio a l’Emporda tot sols.

• Ha aprovat l’examen de frances sense dificultats: era molt facil!

18

Porten accent

No porten 
accent

Acaben  
en vocal

Acaben  
en -n

Acaben  
en -s

Acaben en 
altres 

consonants
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AutoAvAluAció
Llegeix la notícia següent i indica quins elements hi falten.

Encercla les paraules amb sufix d’aquest text.

Resposta: 

Encercla les paraules que siguin planes i posa-hi l’accent, si cal.

  surten saxofon seguir

  atac debil lluna

  color truquin dimarts

  correr portar tomaquet      

Completa amb el tipus de quantificador que es demana.

• L’apartament nou té  habitacions dobles. (numeral cardinal)

•  matí veig passar el farmacèutic del poble. (indefinit invariable)

• Aquesta setmana em passaré  hores estudiant. (quantitatiu variable)

• En Samuel és el  alumne de la llista. (numeral ordinal)

19

6

Manel Periodista, París

Aquesta setmana se celebra a la capital de França la setmana de la moda. Nombroses personalitats del 
món de la música i del cinema assisteixen cada dia a les desfilades que tenen lloc a diverses zones de 
la ciutat. Els dissenyadors més famosos del moment mostren al món les seves creacions per a la tem-
porada vinent. En general aposten pels colors clars i les faldilles fins al genoll.

3 de maig de 2011

vaig anar a la perruqueria i la perruquera em va dir que m’havia de tallar els cabells. Es veu que sem-

blava un domador de lleons amb el cabell tan estarrufat. Mentre esperava el meu torn, vaig agafar 

una revista per passar l’estona. Hi havia una notícia sobre un casament i es veien els nuvis arribant en 

carruatge. Al fons de la imatge es podia veure una fageda impressionant i, al costat de l’església, l’aco-

modador feia entrar els convidats.


