
UNITAT 1. Un mag ric
Rrejaab, rerbaja…

Si et fixes bé en el títol d’aquest apartat i n’ordenes correctament les lletres, obtindràs la paraula barreja.  

    Quines paraules s’amaguen darrere aquestes lletres barrejades? Per ajudar-te, tens la definició 

de cada paraula al costat. I el noi del dibuix. Saps què diu?

    Prepara unes quantes paraules amb les lletres barrejades per a un company o companya. Per 

fer-l’hi més fàcil, pots afegir-hi una pista. Assegura’t bé de com s’escriu la paraula i desordena’n 

correctament les lletres.

AHLO, OCM 

NAV SLE 

SOCSE?
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Ull viu!
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    Tornar a casa   

 

Nombre de faltes  

Correcció

 

 

 

    En una illa de l’Atlàntic   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de faltes  

Correcció
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Les oclusives en posició final

    Llegeix aquestes oracions en veu alta.

Aquell mag és immensament ric.

Ara escup. Has de fer servir aquest tub.

L’Alfred diu que té una mica de set.

Hi ha cap diferència de pronunciació entre les consonants finals de mag i ric?  

I entre les d’escup i tub?                      I entre les d’Alfred i set ?                     

Quina consonant es pronuncia en cada cas?  

    Completa aquestes paraules amb l’ajuda de les definicions. Si cal, consulta un diccionari. Tingues 

en compte que cada ratlleta representa una lletra.

Arma per disparar fletxes:                Té sis cares, com per exemple un dau:               

Hotel econòmic: alb                Direcció oposada al nord:               

Part superior del cos:                Que té liquid: hu               

    Omple els espais buits d’aquestes frases amb les consonants corresponents. Entre parèntesis 

t’indiquem quines són, però no necessàriament en l’ordre en què han d’anar.

Al su     de Madri     el clima pot ser humi    . (una t i dues d )

El meu cosí Frederi     és pedago    . (una g i una c)

El clu     no sa     què fer amb el prínce     i el seu càrre    . (dues p, una b i una c)

Quin fàsti    ! He rebut un càsti     per trencar el màne     de la porta! (una g i dues c)

L’Eudal     i l’Alber     s’han comprat cadascú un abri     ver    . (dues d, una c i una t )

Quina tranquil·lita     i quina lentitu    ! (una d i una t ) 

L'Alfre     és molt tossu     i vol anar al nor    . (dues d i una t )

En posició final, les consonants oclusives -b, -d, -g (sonores) sonen com -p, -t, -c (sordes).

FIXA’T QUE…

Parlem de…
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    Completa les frases amb les formes adients: tan, tant, quan, quant.

Tu ets               espavilada com ta germana, i per això no cal que estudiïs              .

                 vas arribar? Ahir?

                 es va gastar en regals?

Què t’ajuda a recordar que profund acaba en -d, encara que aquesta lletra no es pronunciï?

                                        

Aprofundint és una forma verbal de gerundi. En pronuncies la -t ?                                       

Escriu els gerundis d’aquests verbs:

donar:                             creure:                             sortir:                            

parlar:                             témer:                             fugir:                             

   Completa la taula amb les paraules adients. Guia’t per les que ja hi ha.

De vegades es fa difícil saber quina és la consonant final que cal escriure. Per aprendre-

ho, pots fer el següent:

–  Fes servir la memòria visual. Per exemple, escriu a part fret i fred. Segurament una 

de les dues paraules et fa mal als ulls i, per tant, l’altra és la correcta. Ai, quin fred!

–  Un cop consultat el diccionari, copia tal com s’ha d’escriure la paraula que et dóna 

problemes. Per exemple, en l’apartat Balanç de qualsevol unitat. Com més vegades 

vegis i escriguis correctament una paraula, més fàcil et serà després recordar-la.

FIXA’T QUE…

La forma tan acompanya adjectius i adverbis. 

La forma tant acompanya un nom i també indica comparació.

La forma quan indica temps i la forma quant, quantitat.

FIXA’T QUE…

Parlem de…

9

1
Unitat

BT00198001_ORTO_2_1.indd   9 04/02/11   11:41



   Dos aprenents i els seus invents  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de faltes  

Correcció

 

 

 

   El faedor de mentides  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de faltes  

Correcció

 

 

 

Abans de corregir el dictat 4, tingues en compte el següent:–  Hi ha vuit paraules que porten accent obert i set que el duen tancat.
–  En les formes pro-nominals, l’apòstrof s’ha de col·locar tan a la dreta com es pugui: se'l. 

–  La forma pair s’es-criu sense dièresi.
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El sentit d’un text en funció dels signes de puntuació

 Llegeix aquest text, en què s’explica una anècdota, i respon a la pregunta que hi ha a continuació.

Fa molts anys, un delinqüent va ser jutjat i condemnat a passar una bona temporada 

a la presó. El seu advocat va demanar que revisessin el cas i al cap d’unes setmanes 

es van rebre aquests dos missatges:

A Perdó impossible. Que compleixi la seva condemna.

B Perdó. Impossible que compleixi la seva condemna.

Quin dels dos missatges creus que afavoreix el delinqüent?                  

Per cert, l’home no va aconseguir el que volia.

    Llegeix aquests dos textos breus.  

A A casa de l’Enric no hi trobareu porqueries. No és un porc, no: és un senyor.

B A casa de l’Enric, no! Hi trobareu porqueries. No! És un porc, no és un senyor!

Quin dels dos és ofensiu?                            

Quines diferències de sentit i de puntuació presenten?  

 

    Escriu un missatge o un text breu que tingui dos significats diferents segons la puntuació. Des-
prés, ensenya’l a un company o companya. És capaç de veure’n les diferències?

 

 

 

 

  Els signes de puntuació serveixen per estructurar el text escrit i fer-lo comprensible. 

En el text anterior, les paraules són exactament les mateixes, però les diferències en la 

puntuació fan que els textos vulguin dir el contrari.

FIXA’T QUE…
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Fem un limerick

    Llegeix aquests dos poemes en veu alta i fes les activitats que hi ha a continuació.

Quants versos té cada poema?                         Quins versos rimen entre si?                        

Completa les frases amb l’opció correcta entre les que hi ha entre parèntesis:

El primer vers de cada poema és de                                         (10 síl·labes / 9 síl·labes / 

8 síl·labes).

Els temes són                                         (seriosos / infantils / sorprenents).

Escriu un títol per a cada poema en el lloc corresponent.

 Crea el teu propi limerick en un full a part. Segueix aquests passos:

–  Fes una llista de possibles protagonistes i de les seves qualitats (un avi amable, una nena 

forta, un regle de fusta).

– Digues d’on és o d’on prové (de Sabadell, menorquí, australià).

–  Escriu el primer vers, de 9 síl·labes (Un avi amable de Sabadell).

– Afegeix-hi una acció (volia pujar dalt del castell).

– Pensa una conseqüència o alguna cosa que digui el protagonista per al tercer i el quart versos.

– Com que el cinquè vers ha de ser gairebé igual que el primer…, ja ho tens!

 Al final, amb els limericks de tots els alumnes podeu fer un recital poètic molt original!

 

Aquell noiet habitant de Vic

ballava tot sol damunt d’un pic.

–Què hi pinta el nen, allà?

–deia un capellà.

Quin ballarí, aquell noi de Vic!

 

Una senyora de gran salari

cada dia es compra un Ferrari.

(Vol impressionar

el xicot, l’Adrià.)

Quin cotxàs i també quin salari!

  Hi ha poemes que poden arribar a ser divertits. Els limericks són originaris dels països 

de parla anglesa. Consten de cinc versos, que rimen de la manera següent: 9A 9A 6b 

6b 9A. Poden anar acompanyats d’una il·lustració.

FIXA’T QUE…
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Ara que has acabat la unitat, és el moment que reflexionis una mica sobre la feina que has fet.  

    Valora aquests aspectes del teu aprenentatge de 0 (molt malament) a 5 (molt bé).

    Escriu el nombre de faltes que has fet en cada dictat. 

    Completa:

Una cosa que he après:  

 

Una activitat que m’ha agradat:  

 

    Fes una llista amb 10 paraules que ja no tornaràs a escriure malament. Separa-les amb comes.
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   Tornar a casa  

La Paula seia en aquella cadira vella i espellifada tal com havia fet deu mesos enrere. 

Mentre esperava, pensava que li hauria agradat tenir un regal per a en Joel, però no 

n’hi havia pogut comprar cap. Deu mesos en un orfenat no eren precisament unes 

vacances.

LAURA BAIX: La clau Apsu. Barcanova.

   El faedor de mentides 

   En una illa de l’Atlàntic  

Havien arribat a la punta de l’illa i van tombar cap a l’esquerra, directes a la posta de 

sol. El paratge era mig desèrtic. Només sorra i mar. La Rosa s’aturà per fotografiar 

uns arbustos enormes que sortien de l’aigua. Les entortolligades arrels eren gruixudes 

i formaven uns artístics teixits. 

PILAR GARRIGA: Un estiu a Tacugama. Barcanova.

   Dos aprenents i els seus invents 

L’Armand i l’Eduard són a la cuina potinejant. Ho fan sovint, sobretot les tardes que no 

tenen classe a l’institut. Avui intenten fer una coca, però, evidentment, no se’n surten: 

només cal veure el desordre que hi ha damunt del marbre. Hi ha tot d’ingredients 

escampats: farina, sucre, llevat, un iogurt… De moment discuteixen i un diu a l’altre 

que endreci, però no es posen d’acord. No hi ha manera! A veure què n’opina, de tot 

plegat, el pare de l’Armand, que ara mateix obre la porta. Quan ho vegi es posarà tan 

content com la mare de l’Eduard la setmana passada, segur.

L’Alexandre diu que és príncep, fill del rei Albatros i de la reina Fortuna, ja que això 

és el que li ha fet creure el seu pare. Però un dia es queda sol i quan explica qui és, 

ningú no se’l creu. Ell fa temps que dubta, però. Aquest serà el punt de partida per 

saber qui és en realitat i conèixer la raó per la qual el seu pare li ha dit tantes mentides. 

La topada amb la realitat no serà gens fàcil de pair, i menys encara quan haurà de 

compartir la seva realitat amb altres nois en una casa d’acollida.

Ressenya del llibre a www.barcanova.cat (text adaptat).
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Alumnes maltractats pels companys: el bullying i els seus símptomes

A l’escola són objecte de burles i bromes desagradables: els anomenen amb malnoms, 
els insulten i els molesten. Sovint estan implicats en discussions i baralles en què es 
troben indefensos i acaben perdent. En el joc són els últims a ser triats. Al pati solen 
quedar-se prop del mestre. No tenen gaires amics. A classe tenen dificultats per par-
lar, transmeten una impressió d’inseguretat i d’ansietat, tenen un aspecte trist i el seu 
rendiment escolar baixa. Tornen a casa amb la roba i els llibres esquinçats. «Perden» 
objectes i diners. Demanen que els acompanyin a l’escola o no hi volen anar. Intenten 
evitar determinats llocs, dies o classes. Tenen malsons, canvis sobtats d’humor o se 
senten malament abans d’anar a l’institut. Presenten senyals de cops i esgarrinxades.

JORDI COLLELL I CARME ESCUDÉ: Maltractament entre alumnes: bullying. 
(http://www.xtec.es/~jcollell/03Alerta.htm).

1 imatge x 1.000 paraules
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