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Pàg. 3

4. Resposta oberta.

2.

Pàg. 9
Un llenyatarie i un cavaller.
Lleonard.
14
Va plorar saba.

2.
Vilasom
Al setembre, durant tres dies.
Dissabte 1, diumenge 2 i dilluns 3.
La companyia Cotó de sucre.
La principal d’Arbúcies.
Teatre infantil. L’obra La bruixa
fluixa.
A la plaça del Blat.
És un dinar popular on es mengen
sardines i cansalada, és a dir,
productes del mar i de la muntanya.

3. C / F / C / C / F
4.
No tala arbres vius.
Resposta oberta.
Resposta oberta.
Pàg. 5
2. A4 / B6 / C1 / D3 / E2 / F5
3.
3.

4. Resposta oberta.

4. Resposta oberta.

Pàg. 7

5. Resposta oberta.

2. C / F / C / F / C / C

Pàg. 12

3.

2. L’anunci del patinet i el del mapa
pretenen vendre’ns aquest
producte, i atrauen la nostra
atenció mitjançant la imatge i una
frase breu que es diu eslògan.
L’anunci de la cursa , el de les
tortugues i el del monument
històric pretenen fer-nos-ho
conèixer perquè hi participem o
anem a visitar-ho. L’anunci de la
paperera vol que siguem més nets i
cívics.
3. C / F / F / C / F / F
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4.

Crec que és millor viure en un
poble. – opinió (a l’inici)
D’altra banda, tothom es coneix i
tens més confiança amb els
familiars i els veïns. – arguments (a
la part central)
No hi ha tanta gent, ni tant de trànsit
ni tant de soroll. – arguments (a la
part central)

Negres
El cel està ennuvolat.
Celoni.
De Pressa.
Pàg. 13
5. Resposta oberta.
6. Resposta oberta.

Pàg. 18

Pàg. 15

1. Resposta model.
Tranquil, solitari.
Sí, perquè no hi ha ningú al carrer i
tampoc no hi passen cotxes.
Són grans.
Sí, es veu que no és una construcció
moderna. Sembla del romànic.
Deu ser un poble petit.

2.
De panellets.
De vuit a deu persones.
Una hora i quinze minuts.
Cinc-cents.
Cent cinquanta.
Cacau en pols.
Sis.
Bullir-les amb pell, pelar-les i
aixafar-les.
Coure els panellets de deu a dotze
minuts.
3. 2 / 5 / 4 / 6 / 1 / 7 / 3
Pàg. 17
2. C / F / C / C / F / C
3. —Jo crec que és millor viure a ciutat.
En primer lloc, pots fer-hi més coses i
s’hi organitzen més activitats. En segon
lloc, ho tens tot a l’abast. I, finalment,
tens metges i hospitals a prop. Així,
doncs, considero que es viu més bé a
ciutat.

2. F / C / F / F / C / F
Pàg. 19
3. Resposta model.
De ciutat, perquè hi ha trànsit, es
veu el carril bus i taxi, es veuen
edificis alts, gent pel carrer...
No, perquè el trànsit és perillós i no
hi ha gaire lloc a les voreres.
Les cases són grans, hi deu viure o
treballar força gent.
4.
Hi ha un autobús i un taxi.
Hi ha un carril bus.
Hi ha pilons de ferro perquè els
cotxes no aparquin a la vorera.
Pàg. 20

4.
Per tant, penso que cal viure en un
poble per ser feliç. – conclusió
(final)
I encara una altra cosa: ets a prop de
la natura. – arguments (a la part
central)

1.
Tallar el bacallà – manar, decidir.
Donar la cara – afrontar.
Tenir la boca d’or – explicar-se molt
bé.
Quedar bocabadats – sorprès,
meravellat
2
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Donar-se per vençut – desistir.
Arrufar les celles – manifestar
desgrat, desaprovació.
Tenir les parpelles enganxades –
tenir molta son.
Fer l’orni – fer el desentès.
Caminar d’esma – automàticament.
Fer diana – encertar.
2. Resposta oberta.
3.
No hi sento gaire.
Estic segur que.
M’hi vaig enfrontar.
Ens avenim molt.
Pàg. 21
2.
La tala d’arbres. La pesca.
D’animals i plantes.
Fer servir menys recursos i
aprofitar-los més.
Un recurs perdut.

Solucionari

WWF – Sigles del World Wildlife
Fund.
Vertebrat – Animal que té columna
vertebral.
5.

Pàg. 25
2.
Es torça un peu i ha de buscar un lloc
per passar la nit.
Va a parar a un farell on hi ha una
mòmia.
Utilitza les benes de la mòmia per
embolicar-se el peu que s’ha torçat.
Hi surten tres personatges: en Pere, una
senyora gran i la mòmia.
Té vuit vinyetes.
3.
Onomatopeia del crit del gos.
Estrelletes de dolor.
Bafarada de parlar.
Bafarada poligonal per indicar que
es crida.
Línies de moviment per mostrar
com gira la mòmia.
Bafarada tremolosa per acompanyar
l’udol esfereïdor de la mòmia.

3.
La festa de l’escuma.
Es repeteix pesca.
Reciclatge, materials manufacturats.
Pàg. 23
2. C / C / F / F / F
3.
La papallona monarca, el pingüí austral
de Magallanes, l’ós panda, la tonyina i
el goril·la de muntanya.

4. Resposta oberta.
Pàg. 27
2.
Mostela.
El condemnarien a mort.
El ficarà al forn. Se’l menjarà.
S’escura les dents.
Ha marxat volant.

4.
IUCN – Sigles en anglès de la Unió
Internacional per a la Conservació
de la Natura.
Invertebrat – Animal que no té
columna vertebral.
Amfibi – Animal que pot viure en
medi terrestre i aquàtic.
Extinció – Desaparició.

3.
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4. 8 / 1 / 4 / 7 / 5 / 3 / 2 / 6

Pàg. 31

Pàg. 28

2.

5. Resposta oberta.
6. Resposta oberta.

Pàg. 29
1.
El petit vailet
Jo sóc el petit vailet
cansadet de tant camí.
He vingut amb el gaiatet
per veure l’infant diví.
Xerrampim, xerrampim, xerrampia,
xerrampim, xerrampim, xerrampó,
xerrampim que Josep i Maria
tenen un petit minyó.
Fum, fum, fum
El vint-i-cinc de desembre,
fum, fum, fum.
El vint-i-cinc de desembre,
fum, fum, fum.
Ha nascut un minyonet
ros i blanquet, ros i blanquet;
fill de la verge Maria
n’és nat en una establia.
Fum, fum, fum.

El nom de Nadal, de Joana Raspall.
El Nadal i què representa.
Té tres estrofes. La primera té cinc
versos; la segona, 10 versos; i la
tercera, nou versos.
3. Dir: florir; estel: cel; pastors:
lluentors; establia: alegria; tot: mot; pa:
trobar.
4.
I tant se val.
En una terra nova on pau i amor no
paren de florir.
Una cosa molt gran que no sap com
definir.
Que no hi hagi a la terra cap país sense
amor ni cap llar sense pa.
5. Resposta oberta.

2.
Gaiatet – diminutiu de gaiato, el
bastó que usen els pastors.
Minyó – Noi.
Nat - Nascut.
Minyonet – Diminutiu afectuós de
minyó.
Establia – Estable, lloc on s’allotja
el bestiar.
Blanquet – Diminutiu afectuós de
blanc.
Cansadet- diminutiu de cansat: una
mica cansat.
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