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Pàg. 5
7.
El peix → és → vermell.
Les cireres → són → vermelles.
La flor → és → vermella.
Els gerds → són → vermells.

Pàg. 2
1.

8. Resposta oberta.
Pàg. 6
1.
noms de persona: Josep, Lian
noms de lloc: Barcelona, París
noms de cosa: cadira, rellotge
2.
VERMELL TARONJA GROC
VERD
BLAU
VIOLETA

2. Resposta oberta.
Pàg. 7

Pàg. 3
3.
bata / vermell / sobre
blau / nevera / avió / verd
biberó / violeta / ceba
4.
violeta ratolí bleda vuit parc mòbil
retrovisor guitarra blanc
V
violeta
vuit
retrovisor

B
bleda
mòbil
blanc

3. Resposta model.
El Josep i la Fousia van passar el cap
de setmana a Talarn. Passejant pel bosc
van trobar un pardal ferit i li van posar
per nom Piu. La Sofia, la seva mare, no
n’estava convençuda, perquè creia que
no s’entendria amb la Mixi, la gateta de
la família. El Miquel, el pare, va dir
que el duria al veterinari de Tremp, el
poble del costat.
Pàg. 8
5. Resposta oberta.

Pàg. 4

6.

5.

Persones
Francesca
Ferran

vaca / bufanda
llibre / cavall
6.
blau cel / blanc / gris / rosa / blau fosc /
taronja / fúcsia / verd / groc / violeta
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Llocs
França
Vilafranca

Coses
forn
flam

7. Resposta oberta.
Pàg. 9
8.
• Una cadira petita és una cadireta.
• Un fanal petit és un fanalet.
• Una casa petita és una caseta.
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9.
És una flor petita. És una floreta.
És un gat petit. És un gatet.

les botigues

una

més d’una
X

8. els semàfors
la paperera

Pàg. 10
1.
paperera / fanal / senyal / cotxe
semàfor / vorera / bústia / vianant

Pàg. 14
9.

2.
El
fanal
senyal
cotxe
semàfor

La
paperera
vorera
bústia
vianant

Pàg. 11
3.
vermella / antic / estret
4.
carrer → estret i (resposta oberta)
banc → marró i (resposta oberta)
edifici → antic i (resposta oberta)

10.
• Després de la G s’escriu E i I.
• Després de la J s’escriu A, O i U.

Pàg. 12
5.
•
•
•
•

els semàfors vermells
el balcó estret
les fonts rodones
els contenidors blaus

Pàg. 15

6.
• Passejo el gos pel carrer ample.
• Sempre creuo el carrer pel pas de
vianants.
• L’escola és en un edifici molt antic.
• Els semàfors del meu carrer s’han
espatllat.
Pàg. 13
7.
la calçada
els edificis
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JARDÍ / GENT / ESPONJA / JUTJAT /
GIMNÀS / IMATGE / PAGÈS / JOC /
GIRAFA

una
X

més d’una

un

més d’un
X

11.
• Els gats corren pel carrer.
• Els nens passegen el gos per la
vorera.
• Mengem gelat al parc.
• La Gemma olora un gerani del jardí.
• En Gabriel deixa el cotxe al garatge.
12.
Gorra
gats
gos
Gabriel
Garatge

Gespa
passegen
mengem
gelat
Gemma
gerani
garatge
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13.
JOC GERMÀ JUGAR
GEL RAJOLA GARATGE
Pàg. 16
1. televisió / diari / Internet / carta
2.
• Comprem les revistes al quiosc.
• Veig la televisió i escolto la ràdio.
• He rebut una postal de la meva
cosina.
• Cada nit parlo amb l’àvia per
telèfon.
Pàg. 17
3.
RAM: revista / ràdio / rosa
CARTA: corona / cullera / caramel
4. carro rosa biberó pera
carrer
rem cara
No.
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Pàg. 19
8.
Pantallada 1
TISORES
RELLOTGE
CADIRA
LLIBRE
PISSARRA
SAMARRETA
FINESTRA
BARRET
Pantallada 2
GORRA
CUINER
CARPETA
BANYERA
MACARRONS
RETOLADOR
MARE
SORRA
9.

5.
R: rosa, rem
RR: carro, carrer
Pàg. 18
6.

Pàg. 20

DIARI → escriure → lectura →
sobre → Internet → aparell →
PORTÀTIL

1.

REVISTA → ràdio → resum →
ratolí → correu → RECULL

2.
• Els músics assagen sense públic.
• La Joana toca el clarinet.
• En Saïd ha afinat el violí.

ORDINADOR → teclejar →
telefonar → televisor → llegir → paper
→ ESCOLTAR

guitarra / flauta / piano
trompeta / violí / tambor

7. cara / groc / pedra
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Pàg. 21
3.
violinista
guitarrista
pianista

arpista
clarinetista
flautista

4. Resposta model:
Són de metall i s’han de bufar.
5. Resposta model:
El tambor es més petit que el timbal i
es toca amb baquetes de fusta.
La flauta és tota de fusta i el clarinet
té peces de metall.
Pàg. 22
6. CONTRABAIX / VIOLONCEL
TUBA
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7.
• Pentagrama → Pauta on s’escriuen
les notes musicals.
• Faristol → Moble on els músics
posen la partitura per llegir-la.
• Director → Persona que dirigeix
l’orquestra.
• Batuta → Vareta de fusta que fa
servir el director per dirigir
l’orquestra.
Pàg. 23
8. El concert té lloc en un teatre fet de
fusta. Hi ha molts llums que pengen del
sostre i il·luminen l’escenari. Els músics
estan asseguts. El director està dret
sobre una tarima de fusta i porta una
batuta per dirigir els músics.
Tots ells van vestits de gala.
El concert se celebra en motiu de
(resposta oberta).
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