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Competències bàsiques
Pàg. 2

Pàg. 4

1.

6. Resposta model.
Llibreria: llibre, llibreter.
Sabateria: sabata, sabater.
Fruiteria: fruita, fruiter.
7.
Cansaladeria: Cansalada.
Verduleria: Verdura.
Respostes obertes.
8.
Resposta model.
Formatge: formatger, formatgeria.
Joia: joier, joieria.
Rellotge: rellotger, rellotgeria.
Cotxe: cotxer, cotxera.

2.

9.

Pàg. 3
Pàg. 5

3.
Mercat
Bacallaneria
Polleria
Cansaladeria

10.
El cambrer agafa les patates.
La fornera té bastons.
La fruitera ven tomàquets.
El gos beu aigua.

4.Resposta oberta.
Perfumeria

Papereria

5.
La mare compra fruita seca.
Els centres comercials són molt grans.
Regalaré llaminadures als meus amics.
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11.
Primitives: cambrer, barres, ampolla,
mongetes, patates, tomàquets, gos,
bastons, aigua
Derivades: fruitera, gosset, fornera
12. Resposta model.
Trauma: traumatòleg, traumatologia.
Vocal: vocàlic, vocalista
Ceba: ceballot, cebar
Diamant: diamantar, diamantista
Gota: gotejar, gotera
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Horror: horroritzar, horrorós
Pàg. 6
13.
• El noi ha anat a la carnisseria a
comprar costelles de xai
i pit de gall dindi.
• Aquella velleta porta un anell i un
rellotge molt vells.
• Mai no compres bacallà?
14.
Castell/Boia/Agulla
15.
Cavall, noia, palla, cella, iaia, llavor,
Laia, ioga.
16. Resposta oberta.
Pàg. 7
1.

2.
Jove: M i F Dent: F
Clau: F
Mapa: M
Artista: M i F Suor: F
Terra: M i F Calor: F

Ruc: M
Front: M
Titella: M
Ampolla:F

5.
• Dos noms masculins singulars: pa,
comgombre
• Dos noms femenins singulars:
hamburguesa, patata
• Dos noms masculins plurals: plàtans,
préssecs
• Dos noms femenins plurals: cireres,
albergínies
Pàg. 9
6.
Estimada Marta,
t’escric des de Campalt, el poble on
viuen els meus avis. Els pares de la
meva mare es diuen Clementina i
Narcís, i són molt grans. Si demà fa bon
temps, anirem a banyar-nos al riu Sec,
que, tot i el seu nom, ara baixa ple
d’aigua.
Espero que la teva família i tu estigueu
molt bé. Dóna records al teu germà,
el Sebastià, i una abraçada de part meva
per al Pelut. Els meus avis també
tenen un gos, que es diu Negre però que
és tot de color blanc.
La setmana que ve tornarem a Manresa.
Espero que ens puguem veure
llavors.
Un petó molt gros i fins aviat.
Miquel
7.
•Aquest any, el dia de Sant Jordi serà el
divendres després de Setmana Santa.
•L’Agustí i la Remei passaran el Nadal
a casa dels seus avis a Balaguer.
•El Ter desemboca al Mediterrani, però
el riu Garona desemboca a l’Atlàntic.
•El massís de Montserrat es troba entre
l’Anoia, el Baix Llobregat i el Bages.

Pàg. 8
3.
Diumenges / davantals / pomers
Mitjons / coixins / pans
Globus / llapis / dimecres
4.

Pàg. 10
gos
conill
ós
colom

gossa

conills
ós
gata
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gossos

coloms
gats

conilles
óssos
coloms
gates

8.
Camell, raqueta, mosquit, xocolata, cul,
màniga, foguera, guix, vergonya, bagul.
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• S’escriu C davant de a, o, u i QU
davant de e, i.
• S’escriu G davant de a, o, u i GU
davant de e, i.
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Pàg. 14
5.
MA-RISC

LLE-GUMS AR-RÒS

PAS-TA CO-GOM-BRE
FOR-MAT-GE

10.
Vaques / mags.
11.
Guineu, guerra, quiosc
Pàg. 11
12.

6.
S’escriuen amb e: llegums, cogombre,
formatge.
S’escriuen amb a: marisc, arròs, pasta.
És diferent.
7.
Lluç, carbassó, xocolata, pastís,
ametlles, mel, alls.
Pàg. 15
8.
1: lluç, mel, alls.
2: pastís.
3 o més: carbassó, xocolata, ametlles.

13. Resposta oberta.

9.

Pàg. 12
1. Resposta oberta.
Pàg. 13
2.
Pa: masculí
Pruna: femení
Canelons: masculí
Amanida: femení
Tomàquet: masculí
3.
El sucre / les galetes / els frankfurts
La llet / les patates / la sal
4.
Pastanaga-pastanagues
Mantega-mantegues
Mandarina-mandarines
Ou-ous
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10. Resposta oberta.
Pàg. 16
11.
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12.
Julivert / nevera / ganivet
Botifarra / bleda / vas

Mireia

Pàg. 17

9.
Pilotassa: pilota
Cotxàs: cotxe
Animaló: animal
Carona: cara
Veuota: veu

1. Resposta procedimental.
Pàg. 18
2.
La R.
A principi de paraula: rocs, Roses,
Ribes, robes, raves, robo, rebo, rus, ris,
ros, ras, res.
Entremig de paraula: carro, carregat,
carretera, Garraf, catacric, catacroc.
A final de paraula: per, fer.
3.
Ratolí / rem / rinoceront
Roda / riu / ruc
4. Respostes obertes.
Pàg. 19
5.
Corredor, carxofa, Marroc, Enric,
esgarrifar, barra, enraonar, xerrar,
Hostalric, gerro, somriure, morrió.
6.

Pàg. 20

10.
Gos: gosset, gossot
Finestra: finestreta, finestrota
Peu: peuet, peuàs
Orella: orelleta, orellasa
11.
Cotxet / sabatots / bocassa /cavallet
Arbrot / peixot / ullerotes / vaixellet
Pàg. 21
12.
OBJECTES ENGRANDITS:
jaquetassa, sabatassa, mitjonàs,
camisassa
objectes empetits: cinturonet,
pantalonets, jerseiet, vestidet.
13. Resposta oberta.
Pàg. 22
1.

7.

8.
Estimats pares,
La Raquel, la Regina i l’Enric m’han
demanat que els acompanyi a fer esport.
Com que tenien molta pressa, m’he
vestit ràpid i no he tingut temps de
treure el Roc a passeig ni de posar pinso
al periquito. Tornaré cap al vespre.
Una abraçada,
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2. Respostes obertes.
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Pàg. 23

Pàg. 25

3.Resposta model.
Hivern Complements Roba interior
Roba de la part superior

8.

4.

9.
Tu et disfressaràs de Superman.
Nosaltres prepararem la roba per anar
d’excursió.
Jo t’agafaré uns mitjons gruixuts.
Elles s’han comprat molta roba als
grans magatzems.
Vosaltres necessiteu un impermeable
per marxar de viatge.
Ell diu que li regalarà una bufanda.
10.
Singular: sortiria, miraràs, sóc, avisa,
compres
Plural: anem, canvien, llegiu, criden
Pàg. 26

Pàg. 24
5. Resposta procedimental.
6.
Tinc: tenir
Va: anar
Compra: comprar
Torna: tornar
És: ésser
7.
Acabats en –ar: anar, comprar, tornar
Acabats en –er/-re: ésser
Acabats en –ir: tenir

11.
Paracaigudes
Panxacontent
Espiadimonis
Rentaplats
Pocatraça
Eixugamans
12.
Toca-discos
Entre-sòl
Trenca-nous

venta-focs
renta-mans
mini-faldilla

13.
•Té molts dubtes i no és decideix.
•Plora per no res.
•Que s’il·lusiona fàcilment amb coses
impossibles.
14. Respostes obertes.
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Pàg. 27

Pàg. 28

1.
MACARRONS A LA CASSOLA
1. Escalfem aigua en una olla
amb oli i un pessic de sal. Quan l’aigua
comenci a bullir, hi aboquem els
macarrons i els deixem coure fins que
estiguin al dente. Els escorrem i els
reservem.
2. En una cassola, amb oli i un pessic de
sal, posem a fregir la carn. Un cop
estigui cuita, hi afegim la ceba picada
i la deixem coure fins que sigui rossa.
3. Afegim el tomàquet trinxat
i el deixem coure lentament. Un cop
hagi desprès tota l’aigua, hi afegim sal,
pebre negre i una mica de nou
moscada.
4. Quan la salsa estigui ben cuita,
hi afegim els macarrons i ho remenem
perquè es mescli bé amb la pasta.
5. Retirem la cassola del foc, cobrim
la pasta amb formatge ratllat i ho
gratinem al forn.

2. Resposta oberta.
Pàg. 29
1.

2.
• El meu telèfon és de color vermell.
• L’Esteve llegeix a la seva habitació.
• El microones descongela el menjar
ràpidament.
• El sol escalfa l’aigua de la piscina.
3. Respostes obertes.
4. Respostes obertes.
Pàg. 30
5. Respostes obertes.
Pàg. 31
6. Respostes obertes.
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