
 COMPRENSIÓ.

5

Cap de fusta, toc, toc!

 1   El protagonista del conte tenia una gran col·lecció  

de caps diferents. Quin inconvenient tenia això?

 2   Quines tres solucions va provar el protagonista per resoldre  

el seu problema?

 3   Quina solució va ser la millor? Per què?

1. Cuidem-nos!

UNITAT 1

Raons per fer exercici Raons per no fer-ne més del compte

… …

L’exercici físic

 4   Quina és la idea més important que ens vol explicar l’autor?

 5   Copia aquest quadre i completa’l:
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 EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA.

➧ L’argumentació

 6  Ara us proposem fer un debat a classe a partir del tema següent: «Què és millor: anar 

amb cotxe o utilitzar el transport públic?». És necessari donar arguments que justifiquin 

cada opinió.

Durant el debat, aneu recollint per escrit a la pis-

sarra les raons que es donen per defensar cada 

cas. En acabar, utilitzeu aquestes idees per fer 

dos murals: un on apareguin els avantatges i in-

convenients del transport públic i un altre on 

apareguin els avantatges i inconvenients del 

cotxe privat.

 7  Escriu una redacció per expressar la teva opinió sobre el tema següent: «Què en penses, de 

l’alimentació? Cal menjar verdura cada dia?». No oblidis que l’opinió ha de ser argumentada.

Per aconseguir un bon text, intenta seguir aquesta estructura:

a) Comença explicant, en el primer paràgraf, la teva opinió sobre el tema.

b) Justifica la teva opinió amb totes les raons que puguis. Fes servir tants paràgrafs com calgui.

c) Acaba la redacció amb un paràgraf que serveixi de conclusió i que inclogui la idea principal. 

UNITAT 1

No t’oblidis del següent:
– Cal respectar el torn de paraula.–  Utilitzar oracions completes per expressar les idees.

–  Escoltar bé el que diuen els 
altres.

–  Respectar les opinions de 
tothom, encara que no hi 
estigueu d’acord.
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 ORTOGRAFIA.

➧ Separació de síl·labes

 8   Classifica les paraules d’aquest poema segons que  

siguin monosíl·labes o polisíl·labes:

➧ Els diftongs

 9   Copia aquestes paraules en el quadern. Separa-les en síl·labes i encercla els diftongs crei-

xents que hi hagi:

 

 10   Copia aquestes paraules en el quadern. Separa-les en síl·labes i encercla els diftongs 

decreixents que hi hagi:

 11   Classifica les paraules següents segons que tinguin  

un diftong creixent o un diftong decreixent: 

 12   Com ho has fet per diferenciar els diftongs  

creixents i els decreixents en l’activitat anterior?

UNITAT 1 

guarnit

joies

amiga aire

aeroport creuar

iogurt

qüestió

equador

història

coure

firaire

violí

reina

reunió

desmai

equip

paó

Està fet un sac de nervis,
el debutant.
Avui s’estrena!
I si queda en blanc?

 Maria Espluga: 
Paraules de teatre. Barcanova

deures, daina, noi, riu, quadern, quòrum,  

freqüent, roure, ambigüitat, teulada
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 LÈXIC.

➧ El diccionari. Les paraules guia, les entrades  
i les accepcions

 13   Busca aquestes paraules en el diccionari i copia les paraules guia 

que t’han ajudat a trobar-les més ràpidament: 

 14   Quines paraules hauries de buscar en el diccionari per trobar el 

significat de les següents?  Escriu-les en el quadern.

➧ Les definicions. El significat de les paraules

 15   Relaciona en el quadern cada una de les paraules del requadre de l’esquerra amb dos 

dels significats del requadre de la dreta: 

 16   Busca en el diccionari les paraules destacades d’aquestes frases i escriu la definició més 

adient: 

a) L’home tenia un cap per a cada ocasió.

b) Estava fart de tant embolic de caps.

c) Un dia va decidir perdre de vista la col·lecció de caps.

UNITAT 1

desitjava  rondalles  legítimes han refusat

blauet

ordre

cadell puny

mànega

A. Part superior del cos de les persones i de molts animals.

B. Bossa de l’esòfag dels ocells.

C. Part terminal de les extremitats inferiors de l’espècie humana.

D. Base, suport d’un objecte.

E. Part per on comença o acaba una cosa.

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

G. Part compresa entre la barba i el coll.

H. Part d’una cosa que s’allarga partint d’un tronc o d’un eix.

1. Pap

2. Peu

3. Braç

4. Cap
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 GRAMÀTICA.

➧ La frase, el paràgraf i el text

 17   Digues si aquests grups de paraules són frases o no ho 

són. En el cas que no ho siguin, justifica la teva resposta: 

a) Les vaques menja herba al prat. 

b) L’exercici físic és bo per a la salut. 

c) Aquell home ara viu molt feliç. 

d) El pastís de xocolata amb nata. 

e) Espatllada la porta casa de està. 

f ) Per esmorzar, he pres un got de llet i unes torrades. 

g) El meu amic venir a casa. 

 18   Ordena les frases del paràgraf següent: 

➧ Tipus de frases

 19   Escriu en el teu quadern aquestes frases i posa al final de cada una el signe de puntua-

ció adequat. Després, digues de quin tipus és cada una. 

a) No miris més el mòbil

b) Vols venir o no vols venir

c) L’Ona no sap anar amb bicicleta

d) Oh! Quina il·lusió que m’ha fet

 20   Inventa’t una frase per a cada un dels tipus de frases següents:

UNITAT 1

Enunciativa negativa.

Exclamativa afirmativa.

Interrogativa afirmativa.

Imperativa negativa.

Sempre està bé de salut. Ell diu que jo hauria de fer el mateix, però a mi em fa 
una mica de mandra. Gairebé mai no es posa malalt. El meu pare fa exercici 
cada dia. Així que es lleva, abans d’anar a treballar, va a córrer pel parc que hi 
ha a prop de casa.



10

 ORTOGRAFIA.

 GRAMÀTICA.

 1   Un cop fets i corregits els dictats del Llibre de coneixements, escriu les paraules o expres-

sions que has trobat difícils o que has hagut de corregir i fes una frase amb cada una.

 2   Copia aquestes paraules en el quadern i separa-les en síl·labes: 

 3   Copia en el quadern les afirmacions que siguin certes: 

a) Per buscar en el diccionari la paraula anotava, he de cercar anotar. 

b) En el diccionari hi trobem els noms en plural. 

c) Una entrada del diccionari només pot tenir una accepció. 

d) Les definicions ens expliquen què volen dir els mots. 

e) Les paraules guia fan més àgil l’ús del diccionari. 

 4   Classifica les frases següents en un quadre com el de sota:

Véns al cinema?   Estic molt enfadat!    

Vine de pressa!   No li facis cas!

No m’agrada.   Són les deu.  

No ho saps?   Això no m’ho esperava!

UNITAT 1

motius
avió

hiena
caure mouen

guardiola

 LÈXIC.

puntualitat

einasecretària

Afirmatives Negatives

Enunciatives … …

Interrogatives … …

Exclamatives … …

Imperatives … …


