
 COMPRENSIÓ.

2 UNITAT 1

 1   Ordena aquestes frases, escriu-les per ordre en la pàgina  

següent i podràs saber tot el que li va passar a la bruixa  

Palangana, que només tenia set dents:

  Aquell dilluns vaig queixalar un peu de porc, i una dent va fer catacroc!, i va 

rodar balcó avall. 

  Em vaig arronsar d’espatlles; amb cinc dents podia mastegar de tot i més. 

  Dijous vaig mossegar orella de vedella i, catacreca!; adéu dent per la claveguera.  

  Dimecres vaig devorar un cap de foca i, catacroca!, la dent volà de cap a l’olla. 

Què hi farem! 

  No en vaig fer cabal; amb sis dents podia menjar prou bé. 

  Diumenge, quan vaig intentar esmorzar, l’última dent em va fer catacrac. No la 

vaig deixar sortir, vaig tancar la boca i me la vaig empassar com un confit. 

  No en vaig fer cabal; amb tres dents encara podia rosegar alguna cosa. 

  Divendres menjucava un pinyol i, catacroc!, la dent se’n va anar a fer un volt. 

  Una més o una menys, pensava jo, amb quatre es podia fer meravelles. 

  Dimarts endrapava un entrepà i, catacrac!, una dent em va caure al replà. 

  Tant li fa, vaig pensar; amb dues dents encara pots obrir llaunes. 

  Dissabte, m’empassava una carbassa i, catacraca!, la penúltima dent em 

queia a dins la tassa. I jo em vaig estirar els cabells i vaig esgarrapar  

el gat. 

   Eulàlia Canal:            
      Les set dents de la Palangana (fragment). Barcelona, Barcanova, 2005.

1. Cuidem-nos
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4 UNITAT 1

 EXPRESSIÓ ESCRITA.

 2   Completa aquest text argumentatiu, indica en el quadre quins enunciats es mos-

tren a favor de la higiene bucal i quins en contra i, finalment, exposa la teva opinió 

sobre aquest tema:

Arguments A favor En contra

Raspallar-se les dents és un hàbit que s’ha d’aprendre 

com més aviat millor.

Hi ha gent que tenen les dents més resistents i no ne-

cessiten rentar-se-les cada dia, com el meu avi.

Si no pots raspallar-te les dents, pots substituir el raspallet 

i la pasta per un xiclet especialment dissenyat per a això.

Fins que no apareixen les dents definitives no cal ren-

tar-se les dents cada dia; les que tenim ens han de caure.

Per raspallar-se les dents, calen com a mínim 3 minuts 

per arribar a desinfectar i netejar bé tots els racons.

Cal rentar-se les dents després de cada àpat per elimi-

nar bacteris i restes de menjar.

Informació sobre la salut de les nostres dents

Naixem sense dents, però 

 Aquestes dents 

són temporals, ja que, a partir dels 5 o 6 anys, 

La meva opinió 

Ara que sé més coses sobre les meves dents, la meva opinió és 

perquè 
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 ORTOGRAFIA.

 3   Llegeix aquest text, copia les paraules destacades separant-ne  

les síl·labes i assenyala’n la síl·laba tònica:

 

 

 

 4   Aquestes paraules s’han enganxat; l’última síl·laba de cada una és la primera de 

la següent. Escriu-les correctament.

 

 5   Escriu la paraula que representa cada dibuix i separa’n les síl·labes. Totes tenen 

diftong; assenya-la’l:

 

 

L’ull d’un pany

Té la fama d’espia,     Mirant cap una banda,  I si hi ha algun instant 

però es declara innocent  hi troba els inquilins;  que ell tot sol s’avorreix,

perquè diu que es limita  si mira cap a l’altra,  s’entreté fent l’ullet

a veure l’ambient.  hi clissa els seus veïns.  amb el pany del davant. […]

Salvador ComEllES: Paraules amb cap i peus (fragment).  
Barcelona, Barcanova, «Mots Vius», 2011.

                         astronautallarinaturaconadama
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 6   Escriu cada paraula en el lloc que li correspon:

 7   Escriu cada paraula en el lloc que li correspon:

Amb diftong creixent

Amb diftong decreixent

Sense diftong creixent

Sense diftong decreixent

aigualit, jaqueta, quadrat, enagües, químic, piragüista, 

qüestió, guia, equip, joguina

firaire, suor, reineta, violí, noi, tia, trofeu, pua, 

taulell, riera 



 LÈXIC.

7UNITAT 1

 8   Resol aquests mots encreuats. Per assegurar-te que ho has fet bé, consulta les 

definicions en el diccionari.

1. Insecte himenòpter que viu en colònies molt nombroses.

2. Insecte dípter de color fosc, ales transparents i una trompa xucladora.

3. Insecte coleòpter amb el cos arrodonit vermell amb piquets negres.

4. Insecte lepidòpter de cos prim i ales grosses.

5. Insecte himenòpter que viu en eixams i produeix la mel i la cera.

 9   Relaciona cada una de les paraules de la primera columna amb dos dels signifi-

cats de la segona:

1

2

3

5

4

pap •

peu •

braç •

cap •

•  Part superior del cos de les persones  

i molts animals.  

• Bossa de l’esòfag dels ocells.

•  Part terminal de les extremitats inferiors 

de l’espècie humana.

• Base, suport d’un objecte.

• Part per on comença o acaba una cosa.

• Part del cos que va de l’espatlla a la mà.

• Part compresa entre la barba i el coll.

•  Part d’una cosa que s’allarga partint  

d’un tronc o d’un eix.


