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1 Comprenc un text informatiu

Cases noves, cases velles
L’habitatge és una de les necessitats bàsiques dels éssers 
humans. Una necessitat que, en la prehistòria, solia resoldre’s 
amb una cova... Hui en dia, però, les possibilitats són moltes. 
Voldries viure en un gratacel altíssim, o t’agradaria més  
una planta baixa? O potser una masia? N’hi ha molt on triar! 

Tot i que els habitatges humans han canviat bastant al llarg  
de la història, n’hi ha uns quants que s’han mantingut  
inalterables. És a dir, que es construeixen ara pràcticament  
com es feia molts segles abans. És el cas, per exemple,  
dels iglús i els palafits. Coneixes aquests tipus de cases?

Els iglús són els refugis que es construeixen amb neu o gel a les 
zones polars. Tenen forma de volta i mides diferents. No és fàcil 
trobar diferències entre un iglú modern i un altre d’antic! 

Els palafits són cases construïdes sobre l’aigua, ben recolzades  
en pilars o estaques. Aquest sistema, emprat des de l’antiguitat, 
s’usa encara en molts països de l’Amèrica del Sud i d’Àsia.  
I sovint amb els mateixos materials que abans: fusta i canya. 

Ja veus que no tot canvia amb el temps! 

1  Escriu el nom de cada tipus d’habitatge.

2  Relaciona cada habitatge amb els materials que s’usen per a construir-lo.

iglú palafit

fusta neu canya gel
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COMPEtÈNCIA LECtORA

3  Repassa la lectura i completa la descripció d’aquests habitatges.

4  Escriu cada paraula al seu lloc.

  E”lfi  só> elfi  
q¤æ efi constr¤ei≈e> amb  
o  å ¬efi zo>efi .

 E”lfi  só>  
construï∂efi sob®æ ¬´ , ∫±> 
®ecolza∂efi e>  o .

refugi  •  masia  •  habitatge  •  cova

5  Subratlla. Què vol dir la frase  
No és fàcil trobar diferències  
entre un iglú modern 
i un altre d’antic?

 Que són molt diferents. 

 Que són iguals.

   Qualsevol tipus de casa on es pot viure. 

   Habitatge excavat a la roca. 

   Lloc on algú es recull per protegir-se.

    Casa de camp on hi ha animals, terres  
de conreu, pastures, boscos… 
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Les llengües d’Espanya. El valencià

RECORDA

A més del castellà, que es parla a tot Espanya, hi ha zones on es parlen altres 
llengües, com ara la Comunitat Valenciana on es parla en valencià. Llevat de 
l’èuscar o basc, totes les llengües que es parlen a Espanya provenen del llatí. 

El valencià té uns sons, unes lletres i unes paraules pròpies que el diferencien 
de la resta de llengües d’Espanya procedents del llatí. 

1  Assenyala una comunitat on es parla cada llengua.

2  Escriu. En quina llengua parla cada xiquet?

castellà

gallec

basc

valencià

3  Completa. Quines dues llengües són oficials a la Comunitat Valenciana?

Bos días! ¡Buenos días! Egun on! Bon dia!

  L’efi l¬eng∏efi o‡icialfi ∂æ lå  —omunita† Va¬encianå 
só> e¬  ^ e¬ .
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5  Escriu en castellà el nom dels quatre ingredients del plat anterior.

4  Completa el text amb l’opció de cada parell que uses normalment. 

1
GRAMÀtICA

fulles d’encisam fulles de lletuga

ensalada amanida

panís dacsa

carlota safanòria tomaca tomata

6  Digues una altra manera d’anomenar aquests elements. 

 rentadora    patata  

 préssec    mirall  

 escombra    vermell  

U> pla† ∂eliciófi
H”u^ lå ma®æ hå p®epara† lå µeuå  
p®e£eridå. L”å baßæ e®e> u>efi  
†endríssiµefi. A continuació, h^ haviå unfi trossofi ∂æ 

 rojofi ^ ll¤entfi, q¤æ esclata√±> å lå bocå. 
Pe® damun†, unå plujå ∂æ fi¬etfi ∂æ  
ratlladå, ∂´u> colo® taronjå vi¤. I finalµen†, unfi 
granfi ∂æ  crui≈entfi ^ dauratfi. Q¤æ bo!
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Els sons i les grafies

RECORDA

Les lletres o grafies són els signes amb què representem els sons per escrit. 

Hi ha sons que es representen amb una sola lletra i d’altres que poden ser 
representats per més d’una. De vegades, una lletra pot representar sons 
diferents. Altres vegades, dues lletres juntes, els dígrafs, representen un únic so.

1  Classifica aquestes paraules segons el nombre de lletres que contenen. 

 cometa  carpeta  rellotge  tresor  color  torneig  

 tassa  llibre  carro   formatge  tauleta  cambrera

5 lletres

6 lletres

7 lletres

8 lletres

2  Escriu les paraules representades.
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1
ORtOGRAFIA

  E”¬ so ∂æ lå esså sordå efi po† ®ep®eßenta®  
amb ¬efi gråf^efi , ,  ^ . 
Pe® e≈emp¬æ: , , 

, .
  E”¬ so ∂æ lå esså sonorå efi po† ®ep®eßenta® 
amb ¬efi gråf^efi  ^ . 
Pe® e≈emp¬æ: , , 

, .

4  Encercla les grafies segons el codi de colors.

una grafia i un so una grafia i diversos sons

t∆  b  fi  †  l¬  @  ®
å  r®  ©  n¥  µ  ™ 

dues grafies i un so una grafia i cap so

5  Escriu paraules en què la grafia proposada represente sons distints.

grafia g grafia s grafia c

3  Completa les normes amb les grafies necessàries. En acabant, posa com a exemple 
les paraules de l’activitat anterior.
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La casa. El diccionari

1  Encercla el tipus de casa que es veu en cada dibuix.

2  Identifica en la imatge les parts de la casa que s’indiquen.

3  Respon. En quina part de la casa trobaríem aquests parells d’elements?

xalet

masia

bloc de pisos

mansió

planta baixa

gratacel

edifici

cases adossades

1 Façana

2 Jardí

3 Porta

4 Tanca

5 Terrassa

6 Teulada

Un penell Un parallamps  A lå 

Un para-sol Una gandula  A”¬ 

Un pany Un picaporta  A lå 

Un balcó Una finestra  A lå 
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La casa. El diccionari
1

VOCABULARI

4  Escriu la frase feta completa i marca el significat correcte. 

5  Encercla el dibuix que correspon a cada definició.

7  Relaciona cada tipus de diccionari amb l’exemple corresponent.

Els diccionaris generals expliquen  
el significat de les paraules.

Els diccionaris de sinònims i antònims 
proposen paraules amb el mateix 
significat i amb un significat contrari.

Els diccionaris bilingües indiquen  
com es diu una mateixa paraula  
en dues llengües.

canal s. f. Conducció que recull 
l’aigua de pluja de la teulada.

Tirar la                   per la              
 Fer una despesa moderada.  Fer una despesa extraordinària.

cornisa s. f. Element que sobreïx 
de la part de dalt d’un edifici.

6  Pinta la forma amb què buscaries en el diccionari les paraules destacades.

 Hem guardat les cadires velles al terrat. cadira
  

cadires

 Comprarem més plantes per al jardí.  comprarem
  

comprar

 He canviat la persiana del garatge.  he canviat
  

canviar

obrir v. (separar, permetre l’accés, 
desplegar) to open.

obrir v. Apartar o traure allò que tapa 
o cobreix una cosa: obrir un armari.

obrir v. sin. descloure, entreobrir, 
destapar. ant. tancar, tapar, cloure. 
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ESCRIURE UN CORREU ELECtRÒNIC SABER FER

1  Marca una activitat que t’agradaria fer aquest cap de setmana.

3  Escriu una adreça de correu electrònic per a aquesta persona.

@ . coµ

4  Escriu un correu electrònic a aquesta persona per contar-li el que  
vols fer el cap de setmana i convidar-la a participar-hi.

2  Tria algú que voldries que t’acompanyara en l’activitat que has triat i explica qui és.

M´agradariå q¤æ µªacompanyarå 

Per a: 

Assumpte: 

Adreça

Tema del 
correu

Text amb  
salutació,  
comiat i 

signatura
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ACtIVItAtS DE REPÀS

1

1  Anota el nom de totes les que recordes.  
Quines llengües es parlen a Espanya?

A E”spanyå efi parlå  
 
 

2  Esmenta dues llengües que utilitzes normalment i explica per a què les fas servir.

 UtilitΩæ e¬  πe® å 

 UtilitΩæ e¬  πe® å 

3  Fixa’t en les lletres destacades en cada nom i relaciona. Quina particularitat tenen?

Són lletres distintes, 
però representen  

el mateix so.

És la mateixa lletra,  
però representa  
sons diferents.

Són dues lletres juntes,  
però representen  

un sol so.

Germà i Jacinta

Àgueda i Quim Ferran i Natatxa

Agustí i Àngela

Marcel·la i Nico

Celestí i Consol
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