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Competències bàsiques
Pàg. 3

Pàg. 5

2.

4.
Es pensa que és un terratrèmol.
Per comprovar si està desperta.
Unes herbetes aixafades.
Que mai no envellien.

3.

Jordi, Teresa, Miquel i Georgina.
Rosa, groga, verda, blava.
Dues, quatre, dues i dues.
Curts, llargs, curts i curts.
5. bosc, camí, punxada, pedalejar

esverada: alarmada, esglaiada
rebrega: arruga, matxuca
vànova: cobrellit
estrafolària: estranya, que pot fer
riure o pot semblar ridícula.
carraca: persona que es mou
lentament o amb dificultat.

6.
punxada: (punxar) foradar una roda
amb un objecte acabat en punxa.
pedalejar: fer anar els pedals d’una
bicicleta.
Pàg. 6

Pàg. 4
1. 1a: semàfor; 2a: rellotge
1.
Van d’excursió en bicicleta.
Amb roba esportiva: samarretes i
pantalons còmodes. Porten casc.
Sí. Per protegir-se si cauen.
Estan contents. Somriuen.
2.
A. És un diumenge al matí.
B. S’han llevat a les vuit del matí.
C. Es treuen el casc quan paren i
descansen.
D. Han fet un bon esmorzar abans de
sortir de casa.
3. excursió / muntanya / samarreta /
bicicleta

2. el bomber; la pilota
3. policia / cuiner / metgessa / professor
/ peixater / advocada
Pàg. 7
4.
Estirar de les orelles – Renyar.
Partir peres – Renyir.
Treure foc pels queixals – Enfadar-se
moltíssim.
Somiar truites – Deixar córrer la
fantasia.
Donar ales – Animar, encoratjar.
Fer uns ulls com unes taronges – Obrir
molt els ulls.
5. És un castell.
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Pàg. 10

Pàg. 13

2.
ximpanzé: 3; cérvol: 4; castor: 6;
balena: 5; pelicà: 2; eriçó de mar: 1

2.

3.
El castor. Els talla amb les dents.
Hi neda un peix. Sembla una peixera
de restaurant.
No, perquè quan siguis a la panxa
sortiràs pel sortidor.
4.
Els castors no poden tallar els troncs
amb les mans.
El cérvol s’amaga entre la vegetació
dels boscos.

Dissabte
Carles
L’avi hi insisteix.
L’avi prem l’accelerador.
Visitants, cuidadors i paons.
Fer voltes a la plaça
3.
El cotxe derrapa: desenvolupament;
L’avi s’emociona...: inici; La vora dels
pantalons...: desenvolupament; L’avi
diu que un altre dia portarà pantalons
curts: final; Tots tres arriben al zoo:
inici; Els uapitís els miren astorats:
desenvolupament.

Pàg. 11

4. cotorres / camells / bateria / dissabte

5.

Pàg. 14
veus: peus; banyera: peixera; nedant:
restaurant; geperut: pelut;
desmarxat: retrat
bosquet: arbret; m’enganyes: banyes;
balena: plena; por: sortidor; tens:
dents; pantans: mans

5. paó / uapití / Dama del paraigua
6. Per columnes, d’esquerra a dreta:
Pícnic, consigna, farmaciola,
informació, cotxes elèctrics
Tren, restaurant, lavabos, telèfon, bar

6.
Tenen quatre versos.
Tenen una estrofa.
7. cérvol castor balena eriçó de mar
eriçó de mar castor papallona balena
ximpanzé pelicà elefant ratolí castor
cérvol balena ximpanzé castor castor
eriçó de mar estrella de mar pelicà
camell castor
Castor. Es repeteix 6 vegades.
8.

7. En veure venir el cotxe elèctric, vaig
entrar corrents al Pavelló dels Dofins,
vaig relliscar i vaig caure a l’aigua. De
sobte, se’m va acostar un dofí, que em
va saludar amb una aleta i em va dur
una pilota. Vam fer un partit de
waterpolo! Llavors (resposta oberta).
Pàg. 15
1.
Quan el bosc és força humit.
Una cistella i un ganivet.
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2.
Si a l’octubre plou, el rovelló es
mou.
Per al mal de ronyons, suc de
moixernons.
A la trompeta de la mort, no li facis
mai el sord.
3.
És com un bolet, l’Anton: ser una
persona menuda.
Creixen com els bolets: créixer molt
ràpidament.
Quin bolet que li ha donat!: Cop al
cap donat amb la mà.
L’Anna està tocada del bolet: Ser
boig.
Pàg. 16
1.
Tots els boletaires tenen un desig,
que és tornar a casa
amb la cistella plena.
Tots els boletaires tenen un desig,
que és tornar a casa i llepar-se’n els dits.
Llenegues aquí, rovellons allà,
camisa de quadres i un bon esmorzar.
Sobra la paraula «buida».
2.
boletaire – bolet – boletada
paperaire – paper – empaperar
arrossaire – arròs – arrossar
rondinaire – rondineig – rondinar
xerraire – xerrameca – xerrar
llenyataire – llenya – llenyós

Solucionari

5.
1. Assaoneu la carn i enfarineu-la.
Fregiu-la amb oli. Un cop daurada,
retireu-la del foc.
2. Sofregiu la pastanaga tallada a
rodanxes, la ceba trinxada, els
tomàquets ratllats i el llorer en una
cassola de terrissa amb oli calent. Quan
estigui cuit, salpebreu-ho i afegiu-hi
l’aigua calenta fins a cobrir-ho. Deixeuho bullir. Quan estigui gairebé cuit,
retireu-ho del foc.
3. Netegeu bé els bolets, talleu-los a
trossos i poseu-los a la cassola. Deixeuho coure uns deu minuts. Rectifiqueuho de sal.
Pàg. 18
1.
Oh, Susanna
D’Alabama jo vinc ara
amb el banjo sota el braç
i me’n vaig cap a Louisiana
on l’amor m’està esperant.
Oh, Susanna
no ploris més per mi.
D’Alabama jo vinc ara
amb un banjo i un violí.

3.
dansa-ball; escola-col·legi; simpàticamable; content-satisfet

2.
Quan és temps de menjar castanyes
la castanyera, la castanyera
ven castanyes de la muntanya
a la plaça de la ciutat.
La camisa li va petita,
la faldilla li fa campana
les sabates li fan cloc-cloc
i al ballar sempre gira així.

Pàg. 17

Pàg. 19

4. lluç, ½ llobarro, 1 cullerada de gelat,
1 llimona, ½ escopinya, 1 llauna de
préssec en almívar, 4 olives farcides
d’anxova, 50 g de llard, 1 ou de
xocolata, 165 g de sucre, 1 piruleta

4. C / F / F / F / F / C
5. Pepeta, Julita, gos, sultà, guitarra
6. banjo: 2; castanyera: 2; Marieta: 3;
Alabama: 2; campana: 1; noia: 3
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Pàg. 23
Cal ratllar: ballerina, castana,
castanyeda, sabatillla, gatoda, gad.
Cal encerclar: bull, castor, sabana,
got

8.
En Patufet. Hi parlen dos
personatges.
Hansel i Gretel. Hi parlen dos
personatges.
Blancaneu. Hi parlen set
personatges.
La rateta que escombrava l’escaleta.
Hi parlen dos personatges.

Pàg. 21
2. alt: noi; grossos: ulls; gruixuts: llavis;
blanques: dents; riallera: cara; simpàtic:
xicot.
3.
Ferran
Nigèria
Parlar molt
Urobo
Bessons
4.
Nigerià: nigèria; Camerun:
camerunès; Egipte: egipci; Algèria:
algerià
Etíop: Etiòpia; angolès: Angola;
marroquí: Marroc; senegalès:
Senegal
Són països del continent africà.
Pàg. 22
5.
Descriure una persona és – explicar
com és aquesta persona.
Un diàleg és – una persona entre dos
personatges o més.
A les descripcions – sol haver-hi
molts adjectius.
En un diàleg, el guió – indica que un
personatge parla.
6.
Noies altes, noi alt
Ulls petits, ull petit
Llavis fins
Dents blanques
Xicot simpàtic, xicota simpàtica
7. Resposta oberta.

9. ? interrogació -; punt i coma - ...
punts suspensius - , coma - ! exclamació
- . punt - «» cometes - : dos punts
Pàg. 25
2.
Certes:
El llop truca al timbre i s’espera que li
obrin la porta.
Els tres porquets han preparat una festa
sorpresa per al llop.
Falses:
Els tres porquets corren amunt i avall
espantats.
Els tres porquets li obren la porta de
seguida.
Hi ha un porquet que pensa: «Quin
rotllo que vingui el llop!».
3. a, c, f, d, e, b
4.
Còmics: Històcòria explicòcada
mitjancòçant una succòcessió de
vinyetes que concòtenen
il·lustracòcions i còtext alhora.
Vinyeta: Cadasnyecun dels
dibuinyexos que formennye part
d’una nyesèrie que explinyeca una
histonyerieta.
Bafarada: En les hiscatorietes
il·luscatrades o cacòmics, espacai
catancat que concaté els diàcalegs o
els pensacaments d’un personacatge
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4.
Visc al bosc i busco vesc. i visc del
vesc que busco al bosc.
Duc pa sec al sac, m’assec on sóc i
el suco amb suc.
Una gallina xica, pica, camatorta i
ballarica va tenir sis polls xics, pics,
camatorts i ballarics.
Un rus que és ros, té un ris i està al
ras sense fer res.
—Ploure, prou que plou, Pau, però
plou poc.

5. Paraules que imiten un so.
6.
Xim-xim: Onomatopeia del so que fa la
pluja menuda i seguida.
Toc-toc: Onomatopeia del soroll de
donar cops a una porta perquè obrin,
dels batecs del cor, dels ocells en
picotejar un arbre.
Zzz: Onomatopeia del soroll que es fa
en dormir.
Tic-tac: Onomatopeia del soroll que fa
el mecanisme d’un rellotge.
Buf: Onomatopeia del soroll que es fa
en bufar i en esbufegar de cansament.
7. uhh: llop; bee: xai; mèu: gat; rac-rac:
granota; oinc: porc: ihà: ase
Pàg. 27
8.

9. 5 / 1 / 4 / 3 / 2
10. Resposta oberta.
Pàg. 29

Pàg. 31
2.
El tineu
Ding, dang, dong,
Ding, dang, dong,
dringueu sens parar;
anar amb trineu
és divertit tant de dia com de nit.
Ding, dang, dong,
Ding, dang, dong,
i en la nit d’aquest Nadal
correm tots al Portal.
La vaca lletera
Tinc una vaca lletera,
no és una vaca com les altres,
em dóna llet merengada
quina vaca tan salada.
Cataclinc-cataclonc,
Cataclinc-cataclonc.
Un esquellot li he comprat
i a ella molt li ha agradat,
es passeja per contrades
matant dinosaures amb la cua.

2.
Algú roba roba.
Els cards secs piquen.
Una arrova és una mesura de pes antiga.

3.

3.

4. F / F/ C / F / F

Una esquella grossa.
A mosques enormes.
Té gràcia, és simpàtica.
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