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8.
• S’escriu Ç al final d’una paraula.
• S’escriu Ç abans de les vocals a, o,
u. Per exemple: puça, cançó i forçut.

Pàg. 2
1. la zebra / les zebres
l’orca / les orques
el lleó / els lleons
Pàg. 3
2.
• Les girafes tenen el coll molt llarg
→ i mengen herba.
• Els lleons cacen gaseles → i
mengen carn.
• D’alguns animals en diem
carronyaires → perquè mengen les
restes d’animals morts.
• Els dofins viuen al mar → i mengen
peixos.

Pàg. 6

3. Respostes obertes.
4. Els animals salvatges viuen en
llibertat.
Pàg. 4
5.
Animals de
companyia
el canari
la gossa
els peixos
d’aquari
les gates

9.
—L’elefant és molt forçut. Amb la seva
trompa mou fins i tot arbres! Però,
quant deu pesar?
—Pot arribar a pesar cinc mil quilos. Sí,
5000 quilos!
—I què menja?
—Doncs, menja herbes, fulles i brots
tendres.
—On viu?
—A la sabana, perquè hi té molt espai
per moure’s.
—A mi (resposta oberta)!

Animals de
granja
el porc
la gallina
els xais

Animals
salvatges
el cocodril
la girafa
els guepards

les vaques

les balenes

6.

1.
espasa / mapa / tresor
collar (o perles)
vaixell / lloro
2.
ILLA / VAIXELL / LLORO
COLLAR / CAPITÀ
PIRATA / ESPASA
Pàg. 7
3.
lloro / perla / collar / lingot
pal / illa / vaixell / ull
4. Resposta oberta.
5.
•
•

7. PUÇA / LLUÇ / FORÇUT /
BRAÇALET / CANÇÓ / BALANÇA /
FEROÇ
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•
•

El pirata → porta un ull tapat.
El barret negre → té plomes
blanques i grogues.
La jaqueta → és vermella.
L’espasa → pot fer mal.
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Pàg. 8

Pàg. 11

6. vaixell / vela / collar / bot / lloro

3. Respostes obertes.

7.
Els pirates tenien uns vaixells molt
ràpids.
Hi ha moltes pel·lícules de pirates.

4.
El tennista va fer un partit molt bo.
Els nens i les nenes juguen a futbol.
Els pares han regalat una pilota de
bàsquet a la Sílvia.

Pàg. 9
Pàg. 12
8.
Resposta oberta.
Una vegada hi havia dos pirates, en
Senseull i en Dentrencada, que no eren
gaire amics. Tots dos volien trobar un
tresor amagat. Un mapa perdut indicava
on es trobava. Un dia el lloro del pirata
Senseull el va trobar en una illa i el va
dur al seu amo. Aleshores, en Senseull
va dirigir el seu vaixell cap al lloc on
era el tresor. Però en Dentrencada ho va
saber i hi va sortir al darrere. Quan tots
dos estaven a punt d’arribar a l’illa, una
tempesta terrible va enfonsar els seus
vaixells.
Els pirates van arribar a l’illa nedant.
Plegats van trobar el tresor: un cofre ple
de monedes, de pedres precioses, de
collars de perles... Però no tenien
menjar i (resposta oberta).
Pàg. 10
1.
futbol / waterpolo / bàsquet
ping-pong
rugbi / tennis
2. Respostes model:
És una pilota verda i peluda i serveix
per jugar a tennis.
És una pilota blanca i negra i servei per
jugar a futbol.
És una pilota groga i petita i serveix per
jugar a ping-pong.
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6. Resposta oberta.
7.
Els nens juguen a la platja.
El nen encistella la pilota.
La nena té a la mà una raqueta.
Pàg. 13
8.
casassa / casa / caseta
peuàs / peu / peuet
cotxàs / cotxe / cotxet
9. Resposta oberta.
Pàg. 14
1.
El rierol té menys aigua que la cascada.
Al mar hi ha més aigua que al llac.
L’aigua del mar és més salada que la del
riu.
2. Resposta model.
A mi m’agrada més anar a la platja que
a la muntanya.
Pàg. 15
3. aigua / aigualit / aiguat.
4. banyera / banyar / banyador
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5.
mariner / gelat / marítim
marejol / gelater / gelada
6.
plugim / ruixat / tempesta / pluja /
assolellat
glaç / congelat / fred / escombra /
glaçons
mar / prat / oceà / estany / riu
Pàg. 16
8.
B: bullir / barca / beure / buscar / botiga
V: vas / veles / vendre / avió / vermell
9.
b: balena, bitlla, bicicleta, vamba
v: vaixell, vamba, núvol, avió, cavall

Solucionari

Pàg. 19
3.
Cada dia ressegeixes
Muntanyes de pics nevats
que dins d’una caixa fosca
queden nets i ben guardats
(És el raspall de dents.)
Tothom s’hi asseu
amb prestesa,
amb un únic pensament:
deixar la panxa ben neta
d’aquella cosa pundent!
(És el vàter.)
4.
XIMPANZÉ / BUIXA / AIXETA /
XAMPÚ
5. Sona igual.

Pàg. 17

Pàg. 20

10.
L’aigua d’aquest got serveix per beure o
per cuinar?
Serveix per beure.
L’aigua dels aspersors serveix per regar
o per mullar?
Serveix per regar.
L’aigua de la dutxa serveix per banyar o
per dutxar?
Serveix per dutxar.

6.
aixeta / eixugar / caixa
bruixa / dibuix

Pàg. 18

Pàg. 21

1.

9. Resposta oberta.

7. xarop / ximpanzé / xinès / xancletes /
xai
8.
maduixes / xampú / peix
guixos / xocolata / xiulet

Pàg. 22
La Ventafocs → la sabata
La Caputxeta Vermella → el cistell
La rateta que escombrava l’escaleta →
la moneda
La Blancaneus → la mà oferint la poma
La Rínxols d’or → els tres ossets
2. Resposta oberta.
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2. llop / poma
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Pàg. 23
Resposta oberta.

3. La caseta de xocolata / La princesa i
el pèsol / Les set cabretes i el llop
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