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La descripció de llocs i ambients

Llegeix la següent descripció.

Gaston era un poblet amagat situat al sud del país. Per arribar-hi, calia travessar la serra de
l’Estel. La carretera era estreta, estava plena de clots i no hi havia manera que l’arreglessin. Per
aquest motiu gairebé no rebia visitants malgrat el seu magnífic entorn natural: interminables
camps de blat es trobaven als afores del poble. En arribar l’estiu, el groc vestia aquells terrenys.
Quan el sol brillava amb tota la seva intensitat, el groc es tornava tan viu que els camps semblaven d’or.
A causa del seu aïllament, Gaston semblava haver-se aturat en el temps. Ni tan sols podien
accedir a Internet. La serra de l’Estel era com un mur infranquejable. Feia anys que esperaven
que col·loquessin una antena que mai no arribava. Les cases del poble eren antigues, d’una o
dues plantes, molt atrotinades; els carrers, estrets; els aparadors de les poques botigues eren
decadents, tristos, foscos. [...]
Coixejant lleument, encara amb la cama adolorida, Amàlia Zapatero va arribar a la pensió París,
un estret edifici de tres pisos. Era fàcil deduir que feia temps havia estat pintat de color vermell;
ara amb prou feines sobrevivia un suau color rosat. Una asta amb una bandera francesa totalment esblanqueïda guarnia la façana.
La porta principal va grinyolar escandalosament quan l’Amàlia la va obrir. Tot seguit, va entrar
en aquell diminut vestíbul lentament i molt poc convençuda. Els seus pitjors presagis es van
acomplir. El sostre estava ple d’humitats, el llum d’aranya tenia la meitat de les bombetes foses.
Va pujar resignada per les escales. No es podia permetre un allotjament més car.
Es va instal·lar en una habitació
del primer pis que estava entapissada amb una moqueta que
feia olor de ranci. Va deixar la
maleta sobre el llit i va mirar al
seu voltant deprimida. A l’armari
no hi havia cap penjador, el paper
de les parets queia a esquinçalls
i, en una de les tauletes de nit, hi
faltava un calaix. El bany no es
trobava en millors condicions.
Algunes rajoles havien estat
arrencades i la tapa del vàter
estava trencada.
Cuca Canals, La professora
que feia faltes d’hortografia.
Col·lecció Tucà verd, editorial edebé
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La descripció de llocs i ambients
6

Llegeix i indica si les parts assenyalades donen una visió general o una visió detallada
del lloc descrit.
L’Otília, la reina de les fades, vivia amb el seu poble en un bosc gran, fosc i molt,
molt antic.
El arbres d’aquell bosc tenien barbes de molsa i, entre les gruixudes arrels, hi
creixien bolets i didaleres. Els avellaners i les pomeres silvestres hi feien ufana,
barrejats. S’hi veien falgueres gegantines i troncs podrits. Als bassals fangosos
hi havia immensos arbres caiguts on enfonsaven les arrels els rebrots joves.
Els éssers vius s’afanyaven pel bosc amb dues, quatre i mil potes. Animals de
ploma i de pèl, amb escates i pell brillant i lliscosa s’esmunyien sigil·losament i
saltironaven per aquella verdor infinita. I, arran d’una clariana, oculta darrere
d’avellaners i matossars d’arç negre, hi havia el turó de les fades.
Bombat sota l’herba com una esquena peluda, només un forat fosc, amb prou
feines de la mida d’un conill, permetia entrar-hi. Allà dins, però, s’hi amagava un
altre món.(...)
Al bell mig del turó, a l’ombra dels arbres, hi ballava una fada. Duia una gorreta
vermella com les roselles.
Cornelia Funke, El lladre de gorres. Bromera

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

— Què es descriu en aquest fragment?

7

Busca aquests cinc adjectius en la lectura i escriu l’element al qual fan referència.
joves
podrits
brillant
caiguts
bombat
— Ara, tria’n dos i inventa una oració amb cadascun.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
•
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1
COMPRENSIÓ LECTORA
2

Respon a les preguntes sobre Gaston.
• Com era Gaston?

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
• Per què no rebia visitants?

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
• Com és el seu entorn natural?

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
• Per què semblava haver-se aturat en el temps?

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
3

Llegeix aquestes oracions de la lectura i escriu un sinònim per a les paraules en color.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
•	...els aparadors de les poques botigues eren decadents,...: aaaaaaaaaaaaaaaaaa
•	Els seus pitjors presagis es van acomplir: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
•	...el paper de les parets queia a esquinçalls...: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
•	La carretera era estreta, estava plena de clots...:

4

Quin sentiment té l’Amàlia en veure la seva habitació? A què és degut?

5

Encercla la imatge que millor descriu l’habitació de l’Amàlia.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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8

Assenyala una comparació en el text i explica’n el significat.

9

Transforma la informació següent en una comparació.
• Falgueres gegantines:
• Arrels gruixudes:

10

Ara, et toca a tu fer la descripció.
•T
 ’has llevat al matí i ets petit com una formiga. Imagina que surts al jardí de casa teva.
Descriu l’ambient que t’envolta. Pensa en les parts del text i en els recursos que pots
fer servir.
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EL TEXT, EL PARÀGRAF I L’ORACIÓ
15

Llegeix detingudament. Després, emmarca amb vermell el text, amb blau un paràgraf i
amb verd subratlla una oració.

El Martí no els podia pas sentir: s’havia amagat en un forat d’una roca i havia
anat a parar dins una cova gran i llarga, on hi havia llacs d’aigua i alguns
animalets que passejaven per allí com si aquell lloc fos casa seva.
Uns rajos de sol, que no es veia per on podien entrar, aclarien una mica aquella
estança i ell, entusiasmat i encuriosit, anava avançant cova endins, sense
acabar-se de creure que això que veia era de veritat.
Pilar Ezquerra, L’autobús que enyorava el seu poble

— Ara, continua la història escrivint un nou text amb dos paràgrafs.
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Els sufixos per formar noms
11

Encercla els sufixos de les paraules i escriu-ne un nom derivat.
amabilitat
frescor
infantesa
acidesa
boletaire

12

Completa la taula.

PARAULA
PRIMITIVA

PARAULA
DERIVADA

SUFIX

CATEGORIA
PARAULA
PRIMITIVA

feliç

felicitat

-itat

adjectiu

vermell

aaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaa

alcalde
còmode
carta

13

aaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaa

amable

Escriu la paraula que correspon a cada definició.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
•	Qui pinta quadres aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
•	Qui solda aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
•	Qui toca la guitarra

14

Inventa oracions amb un nom derivat del verb indicat entre parèntesi.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
•	(cercar) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
• (retrocedir) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
•	(instal·lar)
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Els DIFTONGS i Els HIATS
16

Encercla amb blau els dígrafs que se separen i, amb groc, els que no se separen. Compte:
hi ha paraules que no contenen dígrafs!
pingüí

maduixa
aranya

llengua

sorteig
piscina

disfressa

17

samarreta

agulla

pasqües
petxina

tomàquet
corretja

formiguer
formatge

Resol les endevinalles i escriu-les posant una sí·laba a cada casella. Totes les respostes
contenen dígraf i ja saps que aquests es poden o no separar.
Passo la vida fent voltes;

És llarg com un budell

caminant a poc a poc

i arriba fins a les portes del rei.

però per més que camino
sempre estic al mateix lloc.
De la voreta del mar ningú no em
sap treure;
a l’estiu tothom em vol venir a veure.
Sóc alta i no geganta.
Sóc baixa per a un gegant.

18

Tinc arbres i plantes

Al costat tinc un forat;

i mai no em mouran

cinc que es mouen s’hi han ficat.

Encercla amb blau els diftongs creixents i, amb groc, els decreixents.
vuit

veure

llengüeta

interferència

enrenou

aigües

paraula

tenia

coure

història

raïm

peüc

peu

pau

aquós

8
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19

20

21

Troba la paraula de cada columna que no té diftong.
causa

palau

ràdio

cinquanta

ciutat

dièresi

blau

viu

almoina

lingüística

neu

clau

tia

lliure

roure

guerra

fruita

mai

aigüera

euro

Aquestes paraules estan escrites al revés. Escriu-les bé i encercla’n el diftong.
atuanortsa

anadatuic

augiarap

atnarauq

atoluarap

etcudeüqa

eriatelob

uitirtun

Separa les paraules següents en síl·labes i encercla’n els hiats.

aaaaaaaaaa
atenció aaaaaaaaaa
juliol
aaaaaaaaaa
vídua aaaaaaaaaa
riera

22

avioneta
dieta
glòria
notícia

aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa

acordió
ràdio
sípia
colònia

aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa

Ordena les lletres i formaràs paraules amb hiat. Subratlla’l.
n c a m e i
r e t e t a
ac t r r e o
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JOCS LITERARIS
23

Quin desordre! Les descripcions d’aquests indrets estan ben barrejades. Escriu-les
correctament.

És l’únic parc nacional de Catalunya.
que resisteix, amb les teulades
amb una gran riquesa de fauna i vegetació.
L’aigua, amb gairebé 200 estanys

El monestir de Sant Pere de Rodes
És un dels espais més fràgils del Delta
important del comtat d’Empúries
per ser un important centre de peregrinatge.

La platja del Trabucador s’allarga
fins la península de la Punta de la Banya.
i innumerables rierols, n’és la protagonista.

Rupit és un trosset de món,
va esdevenir el monestir més
que ballen, amb els balcons de fusta
i amb els carrerons de pujades i baixades.
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El diari personal

Llegeix amb atenció.
Aquesta tarda, en sortir de l’escola, ha
anat a la seva habitació i ha tret de l’armari una llibreta de tapes vermelles amb
dibuixets de lluentons. I molt il·lusionada
hi ha començat a escriure:
Dimecres, 16 de setembre de 2013
«Hola, Lluna! Ara m’apuntaré tot el que
et vulgui dir, en aquesta llibreta de lluentons. Oi que és maca? Hi posaré sempre
la data perquè tot quedi ben ordenat.
Saps què, Lluna? Aquest matí a l’hora de
matemàtiques, la profe ens ha fet ensenyar les divisions que ahir ens va manar
per deures, i ha descobert que alguns
alumnes les havien fet amb la calculadora i s’ha enfadat molt, sort que jo no em
vaig atrevir...
Dijous, 17 de setembre de 2013
«Hola, Lluna! Avui ha nascut la germaneta de la Mireia. Quina sort que té! Quan
aquesta germaneta es faci gran, la Mireia podrà explicar-li les seves coses... Jo, sort
en tinc de tu, Lluna! T’estimo!».
La Marta segueix escrivint cada dia a la seva llibreta. Ja passa al dia 8 d’octubre, i
comença a trobar-hi gust. Va millorant la lletra i també la manera d’explicar-se...
Aquest vespre, els pares han vist la llibreta vermella sobre la taula del menjador. Era la
primera vegada que la veien. L’obren i es queden sorpresos: «Un diari? La Marta està
escrivint un diari?», es pregunten. [...]
Aquella mateixa nit els pares van decidir dedicar més temps a la seva filla: treballarien
menys hores i així podrien jugar i parlar amb ella. «Mai més no et sentiràs sola, vida
meva», va dir la mare. I el pare digué: «Com no ens n’hem adonat abans, d’això?».
Ara, la Marta és feliç, molt feliç. Pot explicar les coses als pares, segueix parlant-li a la
Lluna, i ha descobert el gust de poder escriure EL SEU DIARI.
Pilar Ezquerra, De la Lluna al diari
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COMPRENSIÓ Lectora
2

A partir de la lectura respon:
• Què creus que és la llibreta de tapes vermelles amb dibuixets de lluentons?

• Abans de començar a escriure-hi el que li ha succeït, què decideix escriure la Marta?

• En quina persona escriu la Marta a la seva llibreta? Encercla la resposta.
en tercera persona

narrador omniscient

en primera persona

3

Segons la lectura, la Marta no té germans. Li agradaria tenir-ne? Per què? Com creus
que se sent la Marta? Marca en el text el paràgraf que t’ha ajudat a saber-ho.

4

Per què creus que la Marta decideix escriure tot el que li passa dia a dia?

5

I tu, en tens, de diari personal? Si no en tens, t’agradaria tenir-ne un? Justifica la teva
resposta.

13
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El diari personal
6

Llegeix aquesta pàgina del diari d’en Greg.

Avui és el primer dia de l’insti, i ara mateix ens esperem que el profe acabi de
fer la llista i ens digui on hem de seure. Jo, mentrestant, ho aprofito per
escriure al quadern una estona.
Per cert, deixeu-me que us doni un bon consell. El primer dia de classe heu de
vigilar molt on seieu. Entres a classe, fots les coses al primer lloc que veus
lliure i un minut després el profe diu:
Espero que us agradi
el vostre lloc perquè
aquest serà el definitiu
per a tot l’any.

AAAGH!

Jo, en aquesta classe, m’he quedat amb el Chris Hosey al davant i amb el Lionel
James al darrere.

Jeff Kinney, Diari del Greg. Un pringat total. Estrella Polar

— Ara, respon:
• El diari personal d’en Greg està escrit en:
primera persona

segona persona

tercera persona

• En Greg explica...
		

El que ha passat als companys.

		

El que li va passar fa temps.
El que li passa i afegeix les seves reflexions i comentaris.

• En aquest full del diari personal, en Greg ha oblidat posar...
La signatura

La data

La seva empremta

14
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7

Escull un dia de les vacances en el què hagis fet alguna activitat curiosa, diferent, que
t’hagi agradat molt i escriu-la en una pàgina del teu diari personal.
Recorda:
• Posar la data abans de començar.
• Escriure en primera persona.
• Explicar què t’ha passat i afegir les teves reflexions, comentaris etc.
• Pots afegir-hi un record del que estàs explicant.
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