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Pàg. 3

Pàg. 7

2.
• ningú no sortia al carrer.
• un bosc.
• Els sorolls estridents causats pel
fregament de les branques, les
fulles... del bosc.

2.
Títol de la notícia: Victòria dels
infantils d’handbol
On ha passat: al Pavelló Municipal
Quan ha tingut lloc: pels volts del 15 de
maig
Què ha passat: l’equip de l’escola s’ha
proclamat campió dels Jocs Escolars
Qui ho ha protagonitzat: l’equip
d’handbol mixt infantil.
Altra informació: bon joc de l’equip, els
màxims golejadors de l’equip, qui va
lliurar el premi, l’actitud de l’equip
perdedor.

3. Resposta oberta.
Pàg. 4
1.
paraigua
violí
2.
PLUJA
BOLET

GARGOL
AIGUA

3. Resposta oberta.
Pàg. 5
1.

3.
seguidors / equip / felicitar
pavelló / esportistes / partit / gols
infantils / copa / entusiasme
Pàg. 8
1. A la fotografia es veu una família
passejant. Tots van amb paraigua
perquè plou. Van vestits amb roba
d’abric. La nena porta pantalons blau
clar. La seva mare blau fosc. Els altres
porten pantalons foscos. El gos és gran.
El nen el porta lligat amb una corretja.
Es troben en un parc on hi ha fanals, un
mur al fons, un camí asfaltat...
2.
PARAIGUA / SOL / PLUJA /
BICICLETA / FULLES
GOS / FLORS / MUNTANYA
3. sol, bicicleta, flors, muntanya
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Pàg. 10

Pàg. 13

2.
El gall i la gallina
El gall i la gallina
s’estaven al balcó,
la gallina està adormida
i el gall li fa un petó.

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

Una plata d’enciam
Una plata d’enciam
ben amanida, ben amanida,
una plata d’enciam
ben amanida amb oli i sal.
3. Resposta oberta.
Pàg. 11
2.
• L’aigua
• Núria Albó

3.
• El jardí era propietat → d’un gegant
egoista.
• El gegant va tancar el jardí → amb
un mur molt alt.
• Al jardí sempre → era hivern.
• Els infants van tornar a entrar al
jardí → per una escletxa del mur.
• El gegant va enderrocar → el mur
perquè juguessin els nens.
4. Al gegant egoista li costava compartir
el seu jardí amb els altres. A mi em
costa compartir (resposta oberta) perquè
(resposta oberta).
Pàg. 14

3.
•
•

Torna a la primera pàgina. →
Imprimeix el que hi ha a la pantalla.

•

→
Mostra el poema per poder llegir-lo.

•

→
Sona el poema per poder escoltar-lo.

•

→
Explica les paraules difícils.

1.

→

2. conte / còmic / novel·la / llibre de text
/ diccionari

•

Torna a començar. →

Pàg. 15

•

Va endarrere. →

3. 4 / 1 / 3 / 2 / 5
4. Respostes obertes.
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5.
• El Pere i el llop → —Socors! El
llop, que ve el llop! Que se’m
menjarà totes les ovelles!
• El gat amb botes → —Només heu
de proporcionar-me un parell de
botes.
• La Rínxols d’Or → L’ós més gros
va dir: «Algú s’ha ajagut al meu
llit!».
• El Pinotxo → Quantes més
mentides diguis, més et creixerà el
nas!
Pàg. 17
2.
La protagonista està espantada quan
arriba la foscor de la nit.
Quan s’apropen els veïns del poble, els
llança al damunt un grapat d’alls.
Tothom al poble té la pell bronzejada.
3.
• l’alè que surt de la boca i que no fa
gaire bona olor.
• desitjar alguna cosa o algú.
4.
por: foscor / vampir: faquir
llet: fet / espantall: all
5. Resposta oberta.
Pàg. 19
2.
• El pare de la Marta és a París.
• Serà fora un parell de setmanes.
• La Marta i el pare cada nit llegeixen
un conte abans d’anar a dormir.
• La Marta i el seu pare es
comuniquen per telèfon i correu
electrònic.
• En el correu electrònic el pare diu
que tornarà en un parell de dies i
que li porta nous contes.
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3. Resposta oberta.
4. 5 / 2 / 3 / 1/ 4
Pàg. 21
2. F / F C / C / F / F
3.
S’ha de fer
Retirar de la pell els fragments de
tentacles amb pinces o guants.
Netejar la ferida amb aigua de mar.
Col·locar gel sobre la ferida.
Aplicar-hi un desinfectant durant dos o
tres dies.
No s’ha de fer
Gratar la ferida.
Fregar-la amb tovalloles.
Aplicar-hi amoníac.
Netejar la ferida amb aigua dolça
4. MEDUSA / TENTACLE / PICADA
Pàg. 22
1. Resposta model.
D’acampada!
Es veu a una família fent acampada a la
muntanya.
Visitem París
Es veu a una família fent-se una
fotografia a la ciutat de París.
A la platja
Es veu a una família passejant per la
sorra de la platja.
Pàg. 23
2.
paella / pinzell / cotxe
casa
paraigua / agulla / dutxa
cocodril / pescador

3
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3.
• Banyar-te. → platja
• Visitar un museu. → ciutat
• Posar-te botes de muntanya i anorac.
→ acampada
• Utilitzar el metro i l’autobús. →
ciutat
• Posar-te crema solar. → platja
• Muntar una tenda. → acampada
4.
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