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Pàg. 3

4. Resposta oberta.

2.

Pàg. 9
2. C / F / F / F/ C
3.

3.
Miss Talentino
En Larry
De la dels grans
Una faixa
El Dia de l’Esport

4. 5 / 2 / 1 / 4 / 3

3. Resposta oberta.

5. Resposta model:
Aquesta tarda, davant del far de Cala ha
aparegut una balena de dimensions
colossals.
Un grup de submarinistes que hi havia a
la zona han vist el cetaci i han avisat les
autoritats.
No és habitual que hi hagi balenes tan a
prop de la costa i ningú no s’explica
com ha arribat fins aquí.

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

Pàg. 10

Pàg. 7

6.

4. F /F / C/ F / F / C
Pàg. 5
2. F / C / C / F / F / F

L’Arnau veu una balena al mar. –
desenvolupament
Al telenotícies informen de la
presència del cetaci. – final
El faroner deixa pujar l’Arnau i la
seva família al far. – inici
L’Arnau mira tot el que hi ha davant
seu. – inici
Comencen a enfilar l’escala per
baixar del far. – desenvolupament
L’Arnau intenta convèncer els pares
que ha vist una balena. desenvolupament

2.
És un joc entre dos equips per a
nens i nenes de menys de dotze anys
basat en el bàsquet.
Introduir la pilota a la cistella rival i
fer tants punts com sigui possible.
Pilota, cistella, roba esportiva,
vambes.
3.

7.
caiac: barca de rems estreta i
acabada en punxa a la proa i a la
popa.
1
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Cingle: roca o un conjunt de roques
molt altes que acaben en un
precipici.
Bocabadat: quan una persona té una
sorpresa, queda amb la boca oberta.
Monitor:persona que dirigeix i
ensenya a d'altres en la pràctica d'un
esport.
8.
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Pàg. 13
2.
Es burla de tot.
Les piràmides.
Àrab.
El billar.
A terra.
3. C / F /C / C
Pàg. 16

9. guiar / contemplar / pujar / veure

2. mitjana / ciutats / insegures / castell /
protecció / collites / mainada

Pàg. 11

3.
Des d’allà es pot veure si hi ha perill
i fer senyals per demanar ajuda.
Als monestirs.
Saltimbanquis i joglars, que canten
cançons i expliquen històries.
Llegir i escriure en llatí. Copien els
llibres.

1.
De vela.
Sí, per la inclinació de la barca i per
la mar.
Són quatre. N’hi ha dos a popa, un
al mig i un a proa.
Resposta model: sí, perquè la mar es
veu prou tranquil·la.
Sí, hi són a prop, perquè es veu la
costa de lluny.
Resposta model: marxen perquè es
veu com s’allunyen de la costa.
Resposta model: no estan massa
enfeinats. S’ho passen bé.

4.

2. Resposta oberta.
Pàg. 12
Pàg. 17

3.
D’un caiac. Navega per un riu.
Sí, per la inclinació del caiac i com
agafen els rems.
Sí. Utilitzen els rems.
Cinc tripulants. No, no ho estan tots.
Sí. L’aigua es veu tranquil·la.
4. En la fotografia surten tres nenes i
dos nens. La resta de les pautes,
resposta oberta.

5.
La muralla protegeix la ciutat.
Els pagesos venen a ciutat els seus
productes.
Els que fan un mateix ofici
s’agrupen en gremis.
Les catedrals són una mostra de la
riquesa de les ciutats.
El comerç revifa en aquesta etapa.
Cada gremi té un sant patró.
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6.
Les ciutats són, en general, - molt
brutes.
Totes les deixalles – s’aboquen al
mig del carrer.
Hi ha moltes epidèmies, com – la
pesta negra.
No tot – és prosperitat.
Hi ha pobres i malalts que – viuen
de la caritat dels altres.
Sort que hi ha llocs amb algun –
hospital o convent que els acull.
Hi ha molts frares, que – pertanyen
a ordes monàstics diferents.

Els turistes despistats.
Un nen rostidet a la brasa.
La bruixa de Hansel i Gretel.
4. 6 / 4 / 2 / 3 / 1 / 5
5. bruixes: 7; Berta: 2; nens: 3
Pàg. 23
2. 6 / 3 / 7 / 5 / 1 / 4 / 2
3.
D’una carnisseria. Va sortir-ne
corrent i va deixar enrere el
carnisser que l’empaitava.
Un altre gos que semblava molt
orgullós i que duia un os més gran
que el seu.
Que ell es mereixia el millor os del
món.
Que no es pot ser egoista i avariciós.

7. Resposta oberta.
Pàg. 19
2.
Un farcell de roba.
Maritxu, Prudentzio
Es fa un silenci.
A córrer món.
S’avorreix.
3.
Bon dia, fill. Se’t refreda
l’esmorzar.
Ja t’ho deia jo, que tant llibre li
acabaria pujant al cap!
Continua menjant com si res. Parla
amb la boca plena.

4. Resposta oberta.
Pàg. 25
2.
Carnívor – Que menja carn.
Digitígrad – Que camina posant
solament els dits a terra.
Retràctil – Capaç de ser tirat
endarrere o endins.
Sedós – Semblant a la seda.
Encalçar – Córrer darrere d’algú per
atrapar-lo.

4. C / F / C / F / C
Pàg. 21
Bruixes bones que fan màgia blanca.
Aprenentes de bruixa que ho
encanten tot a l’inrevés.
Bruixes malèfiques que et llancen
un mal d’ull.
Bruixes de pacotilla.
Bruixes curanderes.
Bruixes que mengen nens.

3.
Uns 50 cm.
Fèlids.
Angora / Pèrsia.
S’enfaden.
Tenir-ne molta experiència.
4. Resposta oberta.
Pàg. 27

3.
Berta, Fina i Anastàsia.
Col, naps i remolatxa.

2. (d’esquerra a dreta)
3
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Torrent del Bac, Prat dels Lliris de Bosc
Gran Bassa, Canyissars
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Pàg. 31
2.

3.
Els escarabats.
Un braser amb els calius fumejants;
hi havia cendra i carbó.
Un grup de bestioles: marietes,
erugues, cuques de llum, llagostes,
formigues...
Una de les entrades a les galeries
subterrànies.
Als Canyissars per trobar grups de
bestioles atrapades.
4.
Escarabat / galeries / bestioles / cendra
Erugues / llagostes / herbacols /
subterrànies.

La festa l’han organitzada els del
barri, però no s’ho passen gaire bé.
La coca, de pinyons i de fruita, l’ha
feta la mare.
La coca és cruixent, però està poc
cuita.
3.
Un tros de fusta esqueixat o tallat.
Estrella, ella, abella.
Llenya que s’encén a terra i a l’aire
lliure.
Figuera, llodriguera, tomaquera.
4. fruita: cuita; vella: estella; carrer: bé;
amunt: punt.

Pàg. 29
2. F / F/ C / C / F / C
3.
Allunyar-vos del foc en direcció
oposada al vent i situar-vos en zona
ja cremada.
Aturar-vos i tancar els vidres del
cotxe.
Mullar un mocador i tapar-vos la
cara per evitar el fum.
A prop del mar o de rius, acostarvos a l’aigua i, si cal, ficar-vos-hi.
4.
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