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Pàg. 2

Pàg. 5

1.
construccions – Hi jugo tot sol.
escacs – Hi jugo amb companyia.
baldufa – Hi jugo tot sol.
corda de saltar – Hi jugo tot sol.
futbolí – Hi jugo amb companyia.
dòmino – Hi jugo amb companyia.

3.
• Tinc una novel·la on surt un
paisatge molt bonic a la coberta.
• La Maria no vol anar al camp
perquè té al·lèrgia a moltes plantes.
• A la primavera les plantes tenen
molt pol·len.
• La clorofil·la dóna color verd a les
plantes.
• Ahir tot el col·legi vam anar a un
poble mariner molt bonic.

Pàg. 3
2.
Qui ho fa
En Marc
El pare de la Clàudia
La meva àvia
Els nens i les nenes

Què fa
juga a pilota.
ha muntat el gronxador.
juga a bitlles.
fan molts trencaclosques.

3.
entretingut / avorrit
petit / gros
allargada / curta
nou / vell
4. A què jugaries tot sol enlloc de mirar
la televisió?
Pàg. 4
1.
• Al paisatge de l’esquerra no hi ha
aigua i a la fotografia de la dreta hi
ha un llac.
• Al paisatge de l’esquerra hi ha un
prat verd i a la de la dreta no n’hi ha
cap.
• Al paisatge de l’esquerra hi ha molts
avets i a la fotografia de la dreta hi
ha uns altres arbres.
• En aquests dos paisatges no hi ha
neu. Tampoc hi ha flors.
2. Resposta oberta.
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4. Resposta oberta.
5. mortadel·la / goril·la / putxinel·li
Pàg. 6
1.
bicicleta / tramvia / tricicle
cotxes /motos / autobusos
2. Resposta oberta.
Pàg. 7
3.
•
•
•
•

La bicicleta és més gran que el
patinet.
L’avió és més ràpid que
l’helicòpter.
La moto és més lleugera que el
cotxe.
El cotxe és menys segur que l’avió.

4. Resposta oberta.
Pàg. 8
5. Sac: calessa / bicicleta / autobús
enllaç
Cosa: parabrisa / zepelí / casal / zoo
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6.
• El so de la S de sac s’escriu amb les
lletres ss, c, s, ç.
• El so de la S de cosa s’escriu amb
les lletres s, z.
7.
• Dissabte vam anar a veure un
concurs de pallassos.
• Vaig visitar el zoo per estudiar les
zebres.
• Els llençols del meu llit són molt
suaus.
• Els meus oncles van a pescar al
març.
• Als pares no els agrada la gasosa.
Pàg. 9
8.
l’avioneta → s’enlaira / vola / (resposta
oberta)
la moto → gira / cau (resposta oberta)
el globus → vola / s’infla / (resposta
oberta).
9. Resposta oberta.
Pàg. 10
1.

2. Resposta oberta.
Pàg. 11
3. Respostes model.
Dinem a casa dels avis perquè celebrem
un aniversari.
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De vegades em barallo amb els meus
germans perquè em prenen les coses.
Al meu oncle se li ha espatllat el cotxe
perquè s’ha trencat el motor.
4.
M’agrada anar a l’escola perquè jugo
amb els amics.
Hem comprat un regal a l’avi perquè és
el seu aniversari.
Pàg. 12
5.
avi – àvia
pare – mare / oncle – tieta
cunyat – germana / cosí – cosina
nebot – neboda
El pare de la meva mare és el meu avi.
La filla del meu oncle és la meva
cosina.
El pare del meu nebot és el meu
germà/cunyat.
El marit de la meva germana és el
gendre dels meus pares.
La mare del meu pare és la meva àvia.
La mare de la meva mare és la sogra del
meu pare.
El germà del meu pare és el meu oncle.
La germana del meu pare és la meva
tieta.
6.
• Als meus cosins i a mi ens agrada
jugar al jardí quan plou.
• No m’agrada que la meva mare em
renyi.
• Tenia un somni divertit quan ha
sonat el despertador.
• El pare m’ha dit que el proper estiu
em comprarà una planxa de surf.
• Quan sigui gran vull ser veterinària
perquè m’agraden molt els animals.
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Pàg. 13

6. Resposta oberta.

1.

7. Resposta oberta.
Pàg. 16
1. Ara canto. → Present / Abans
menjava. → Passat / Després bussejaré.
→ Futur
2.

2. actuar / maquillar / assajar

Abans
(passat)
nedàvem
trencà

Ara
(present)
menja
Escric

Després
(futur)
viatjaré
rentaré

Pàg. 14
3. foto de l’home cantant.
foto de la noia ben vestida.
foto del director al costat de la
càmera.
4.
• Donar la mà. → saludar
• Picar de mans. → aplaudir
• Fer diana. → encertar
Pàg. 15
5.

Pàg. 17
3. Resposta oberta.
4. Resposta oberta.
5.
Jo llegeixo una novel·la al parc. Tu
compres fruita al supermercat. Ella riu
estirada a l’herba.
Nosaltres pintàvem el mural de
l’entrada. Vosaltres parlàveu amb els
companys de joc. Ells rentaven el cotxe
dels pares.
Jo jugaré amb les taronges. Vosaltres
correreu per arribar els primers a la
festa. Ella nedarà a la piscina del poble.
Pàg. 19
6. Resposta oberta.
Pàg. 20

MB: BAMBOLINA / BOMBETA
TOMBARELLA
NV: CONVIDAR / BENVINGUT
CANVI
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1. GALL: 3
AVIÓ: 4
LLIT: 3
BRUSA: 5
2. tovallola / peixateria – transports
pinta / fanal – aliments
nap / aranya – flors
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Pàg. 21
Pàg. 22
3.
estel / fulla / cistella / ploma
ploma / cua / fulla
cua / estel / cistella
4. Una mateixa paraula pot representar
coses diferents.

5.
• Pel maig,
cada dia un raig.
• Quan la granota comença
a cantar, l’estiu
vol començar.
• Per Sant Joan,
el primer bany.
6. SÍ / NO / NO / SÍ
Pàg. 23
7. Resposta oberta.
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