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Unitats COMPETÈNCIA 
LECTORA

LÈXIC GRAMÀTICA ORTOGRAFIA

1   Comença
 l’aventura 6

•  Text expositiu: Així 
va començar tot…

•  La correcció  
i l’adequació  
del lèxic

•  El nom (comú, propi, 
individual, col·lectiu, 
concret, abstracte)

•   Les vocals O/U 
àtones

2   Com ets,  
realment? 22

• Narració: Antibarbis •  Sinònims i antònims •  L’adjectiu (variables  
i invariables, graus)

•   Les vocals A/E 
àtones

Repàs de dues unitats

3   Què li passa,  
al món? 40

•  Narració: Sarajevo •  La polisèmia •  Els determinants 
quantitatius  
i indefinits

•   Els plurals (plurals 
especials, paraules 
invariables)

4   Temps  
era temps… 56

•  Text expositiu: En 
temps dels romans

•  Les famílies  
de paraules

•  Els pronoms forts  
i els pronoms febles

•   La contracció  
i l’apostrofació

Repàs de dues unitats •  Repàs trimestral • Cooperem. Mosaic de saviesa
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El preu just
78

•  Text teatral: El que 
fa el vell de casa 
sempre està bé

• Els prefixos •  El verb: conjugació, 
temps i mode

•  Els diftongs  
i els hiats
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Bon profit!
94

•  Text expositiu i text 
instructiu: Alerta 
amb la pasta

• Els sufixos •  El verb: formes 
simples, compostes 
i perifràstiques

•  La dièresi

Repàs de dues unitats
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Bèsties
112

•  Narració: 
Intel·ligència animal

•  Els sufixos valoratius •  El verb: nombre  
i persona. Formes 
no personals

•  L’accentuació

8
 

Clau de Sol
128

•  Poesia: Crida  
de l’orquestra

•  Les paraules 
compostes

•  Tipus de verbs: 
atributius  
i predicatius

•  Les consonants 
P/B, T/D, C/G  
a final de mot

Repàs de dues unitats •  Repàs trimestral • Cooperem. Mapa dels talents
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Ens adaptem
150

•  Reportatge:  
El fenomen  
de la migració

•  Sentit propi i sentit 
figurat

•  L’oració: subjecte  
i predicat

•   Les consonants 
finals mudes

10
  

La cosa 
nostra

166

•  Conte amb 
endevinalles  
i enigmes: Qui 
l’encerta, l’endevina

•  Frases fetes  
i refranys

•  El subjecte: nucli  
i complements

•   Quant/quan, tant/
tan, a/ha, i/hi, o/ho

Repàs de dues unitats

11   Pescats  
per la xarxa 184

•  Pàgina web: Una 
xarxa plena de 
llibres

•  Els gentilicis •  El predicat: nucli  
i complements

•   Signes de puntuació 
I (punt, coma, punt  
i coma)

12   Herois de 
tota mena

200

•  Còmic: Operació 
Llibertat (De: Jan  
i Trencapins – La 
rosa del desert)

•  Interjeccions  
i onomatopeies

•  Connectors: 
preposicions  
i conjuncions

•   Signes de puntuació 
II (punts suspensius, 
signes d’admiració  
i interrogació)

Repàs de dues unitats •  Repàs trimestral • Cooperem. Diccionari de rareses

Posem-ho en marxa! Una campanya solidària



ESCRIURE  
(Saber fer)

M’APASSIONA  
LLEGIR

EXPLOREM LA 
LITERATURA

ORATÒRIA

•   El resum •   Text literari

•   La descripció  
de persones

•   Literatura romàntica: 
Jane Austen

•   Quan parlem  
davant dels altres

•   Carta al director •   Teatre

•   La descripció  
de llocs

•   Comèdia teatral: 
Molière

•   Oratòria  •   Sobre el paper  
o de viva veu

•  El text teatral •   Poesia

•  El text instructiu •  El text poètic: Maria 
Mercè Marçal

•   A qui li ha passat?

•  La faula •   Conte

•  El text poètic •  El conte: Pere 
Calders

•   Les paraules «far»

•   El text explicatiu •   Novel·la

•   Els enigmes  
(endevinalles,  
xarades i jeroglífics)

•  Novel·la de misteri: 
Agatha Christie

•   Ment desperta,  
cos relaxat

•   La pàgina web •   Àlbum il·lustrat

•   El llenguatge  
del còmic

•  Àlbum il·lustrat: 
Xavier Salomó

•   Les meves 
«crosses» de 
conferenciant

Competències

Treballaràs les competències
al llarg de tot el llibre, 
especialment en les activitats
i els apartats marcats amb 
aquestes icones.

Competència  
comunicativa lingüística 
i audiovisual

Competència 
en el coneixement 
i la interacció 
amb el món físic

Competència social 
i ciutadana

Competència matemàtica

Competència artística 
i cultural

Competència d’aprendre 
a aprendre

Competència digital

Competència d’autonomia, 
iniciativa personal 
i emprenedoria

Al final del llibre hi ha una taula 
que recull les competències 
bàsiques pròpies de l’àmbit 
lingüístic treballades al llibre.



Competència lectora

Així va començar tot…
Una plàcida tarda anglesa de 1862, una barca de rems lliscava pel riu 

Tàmesi amb cinc tripulants: dos reverends d’Oxford i les tres germanes 
Liddell. Les nenes demanaven sense parar que se’ls expliqués un conte,  
i el reverend Dodgson, que aquell dia estava particularment inspirat, els  
va explicar una història completament delirant i d’allò més entretinguda. 
Tant, que la mitjana de les tres li va demanar aquell mateix dia que la posés 
per escrit.

I tot això, us preguntareu, què té a veure amb Alícia al País de les 
Meravelles? Doncs bé, el reverend Charles Lutwidge Dodgson (1832- 
1898) era l’home que s’amagava rere el pseudònim de Lewis Carroll.  
Alice Liddell, la mitjana de les tres germanes, era la nena que va donar 
nom a la protagonista del relat. I aquella tarda era la del 4 de juliol de  
1862, dia en què Alícia al País de les Meravelles (Alice in Wonderland) va 
néixer per fascinar els lectors de totes les edats. Perquè la bona literatura 
juvenil és aquella que podem continuar llegint, amb igual plaer, un cop  
ens hem fet grans.

Si obriu l’Alícia per la primera pàgina trobareu la protagonista asseguda 
a l’herba, enmig del camp. Al seu costat, la seva germana llegeix un llibre 
sense dibuixos, i l’Alícia s’avorreix, s’avorreix mortalment. De sobte, un 
conill molt esverat passa pel seu davant dient «Òndia, òndia, arribaré massa 
tard!», i just després consulta l’hora al seu rellotge de butxaca! Acte seguit 
entra dins una llodriguera, i la nena, que s’ha aixecat d’un bot per seguir-lo, 
s’hi fica darrere. Així és com Alícia es troba caient per un forat profundíssim 
i acaba aterrant al País de les Meravelles. Allà entreveurà, a través d’una 
petita porta, un jardí de somni, tot ple de flors. Però passaran molts capítols 
abans no pugui arribar-hi, perquè pel mig el seu cos es farà gran (i petit 
altra vegada), parlarà amb un Erugot blau que fuma amb un narguil, haurà 
de suportar tres excèntrics amics que viuen perpètuament a l’hora del te,  
i un bebè es convertirà en porquet als seus braços… Un cop arribi al desitjat 
jardí, s’haurà de veure amb una temible reina que, per menys que res, 
vocifera: «Que li tallin el cap!».

narguil: aparell per  
fumar tabac, amb  
un tub llarg flexible,  
en què el fum travessa 
aigua perfumada.

excèntric: estrany per  
la seva manera de ser.

vociferar: parlar  
a grans crits.

No obstant això, la narració de Carroll és molt lluny de ser un tou  
de ximpleries i de bromes lingüístiques posades l’una darrere l’altra.  
Les insòlites situacions del País de les Meravelles ens parlen del món  
real. Per exemple, molts dels personatges es corresponen amb tipus de 
caràcters que podem trobar al nostre dia a dia: el conill blanc seria una 
persona insegura; la Reina de Cors, algú tan pagat de si mateix que no 
s’adona del que passa al seu voltant. Per la seva banda, Alícia és força 
inconscient del que fa, i podríem dir sense por d’exagerar que és una  
nena finolis. En realitat, la manera d’actuar de la protagonista és el resultat 
de l’educació que ha rebut, perquè el que aprenem de petits condiciona  
el nostre caràcter i la nostra manera de veure el món. A l’època d’Alícia,  
en l’estricta societat anglesa del segle xix, les nenes rebien una educació 
diferent de la dels nens, i se les preparava per al matrimoni i les tasques  
de la llar.

Després de modificar el relat original, l’any 1865 el reverend Dodgson 
va publicar l’obra que nosaltres coneixem. És una història divertida i trepidant 
que deixa veure l’interès del seu autor (professor de matemàtiques a la 
universitat d’Oxford) pel camp de la lògica. En efecte, les lleis de la lògica 
hi apareixen contínuament, però tractant-se del País de les Meravelles,  
les trobem sempre a l’inrevés. Potser el cas més divertit és el del Gat de 
Cheshire. Oi que és ben normal que els gats no somriguin? Doncs al País 
de les Meravelles trobem, no un gat sense somriure, sinó un somriure 
sense gat. També hi ha, com als contes tradicionals, animals que parlen  
i les figures del rei i la reina. Ara bé, aquí els reis són monarques… d’una 
baralla de cartes!

insòlit: desacostumat, 
extraordinari.

monarca: que governa 
un territori per herència  
i per a tota la vida.
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Competència lectora

Alícia és, a més, un llibre ple d’humor. Carroll es delia pels jocs  
d’enginy i per les bromes lingüístiques, i per això al seu llibre hi ha molts 
jocs de paraules basats en la llengua anglesa, i transformacions divertides 
dels poemes moralitzants que les nenes de l’època aprenien a l’escola.  
Un dels exemples més sonats és el de la Llebre de Març i el Barreter Boig, 
expressions que a l’anglès de l’època eren sinònimes de «boig». Carroll 
converteix aquestes expressions lingüístiques en dos personatges tocats 
del bolet que es dediquen a prendre el te perpètuament.

Una altra de les virtuts del llibre és el seu ambient oníric, la seva 
atmosfera de somni. Al llarg de la narració, tenim aquella sensació tan 
típica dels somnis que res no és sorprenent. Alícia, malgrat els canvis de 
paisatge o les transformacions que experimenta, gairebé no s’estranya  
de res, tot i que, de fet, al llarg de tota l’obra no deixen de passar coses 
francament extraordinàries.

Alícia al País de les Meravelles són molts llibres alhora, i és també  
un llibre filosòfic. Per això Alícia es planteja un dels problemes clau del 
pensament: el de la pròpia identitat. Si de sobte tot el que passa al vostre 
voltant comencés a tornar-se estrany, no us sorgirien dubtes respecte  
a això? És comprensible que, quan l’Erugot blau li pregunta qui és, ella 
respongui: «Doncs jo… En realitat, ara en aquest moment no ho sé ben bé, 
senyor. Sé qui era aquest matí quan m’he despertat; però em sembla que 
d’aleshores ençà m’he transformat unes quantes vegades».

Després de l’èxit que va tenir el seu relat, Carroll va decidir escriure  
una continuació: A través del mirall i tot allò que Alícia hi va trobar.  
Aquesta segona obra no té aquell to oral tan engrescador de la primera 
part, i potser per això té menys encant. Però no patiu, perquè Alícia al País 
de les Meravelles us espera a qualsevol biblioteca. Us atreviu a seguir  
el conill i a ficar-vos dins la llodriguera?

Cavall Fort, núm. 1216 (2a quinzena març, 2013).

moralitzant: que dona 
lliçons per pensar  
i comportar-se.

virtut: força, qualitat 
destacada.

oníric: que fa referència 
al somni.

1  Completa aquestes oracions i escriu-les ordenades seguint el fil de la història:

a) Aquell mateix dia, una de les germanes li va demanar…

b) Una tarda, pel riu Tàmesi…

c) Les germanes Liddell volien…

d) El reverend Dodgson va explicar…

2  Explica quina és la relació entre la mitjana de les tres germanes Liddell i la protagonista  
d’Alícia al País de les Meravelles.

3  Quin serà el proper aniversari d’aquesta magnífica història? Quants anys complirà?

4  Lewis Carroll era el pseudònim que utilitzava l’autor del llibre. Relaciona aquests pseudònims 
reals amb el nom autèntic de l’escriptor i l’obra que ha escrit: 

■  Com definiries el terme pseudònim? Quins motius hi pot haver perquè un escriptor n’utilitzi un?  
I tu, quin utilitzaries? Per què?

5  Explica què representen, en l’obra de Lewis Carroll, aquests personatges:

6  Una part del text que acabes de llegir és un resum del llibre de Lewis Carroll. Localitza-la  
i rellegeix-la. A partir d’aquest fragment, respon en quatre línies… De què va, aquest llibre?

• Pere Quart •

• Mark Twain •

• Víctor Català •

• Lewis Carroll •

Comprensió lectora
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26  Classifica ara aquestes formes verbals segons la grafia que representa el so de la vocal neutra:

■  Quina posició ocupa la lletra A que té el so de vocal neutra? I quina posició ocupa quan aquest so 

és representat per la lletra E?

27  Elabora oracions que continguin cadascuna dues d’aquestes paraules. Encercla-les en blau 

quan siguin paraules masculines i en vermell si són femenines:

28  Prepara’t aquest dictat i fes-lo a la llibreta:

23  Llegeix en veu alta els següents mots:

■  Les vocals destacades ocupen una posició tònica o àtona? Representen el mateix so en totes  

les paraules?

24  Completa els mots d’aquest núvol amb A o E. Per fer-ho, busca un mot de la mateixa família 

que et doni la pista:

25  Fixa’t en la vocal neutra que trobaràs al final d’aquestes paraules i classifica-les:
LITRE • RAÇA • LLENGUA • DUBTE • TORRE • SUCRE • MÀQUINA • COGOMBRE 

MUNTANYA • CAMA • ORGUE • COLZE • FANTASMA • CONTE • PÀGINA • VELLESA

■  En quina lletra acaben generalment els mots masculins? I els femenins? Hi has trobat alguna 

excepció? Quines?

Ortografia. LES VOCALS A/E ÀTONES

pensa

mira
tanques

dormies
menges

jugava
dibuixava

picaves
regues

toca

Paraules masculines acabades en vocal neutra Paraules femenines acabades en vocal neutra

S’escriu amb A

S’escriu amb E

En alguns parlars, les vocals A i E es pronuncien igual quan estan en una síl·laba àtona. És el so 

anomenat vocal neutra (cafè - mestre).

Generalment, la vocal neutra a final de paraula s’escriu amb E en els mots masculins (cotxe) i amb 

A en els mots femenins (casa). Però alguns mots masculins acaben en A (plasma, paleta) i alguns 

femenins acaben en E (piràmide, febre).En els plurals, la vocal neutra sempre s’escriu amb E (els regles de mesurar, les regles a complir).

En els verbs, si la vocal neutra és l’última lletra es representa amb una A (pensa, rumia), i si és  

la penúltima es representa amb una E (tanques, toques).

TAULA
QUARANT

A

VELL

P◆LUT

TERRA

MONEDA

CONDUCTA
CONDUCTE

BASE
ACTE

HIGIENE

LLEBRE

FASE
COMETA

PEDIATRE

INTEMPÈRIE 

TRAUMA IOGA

RESTA ACTA

A l’època dels romans el delta de l’Ebre no solament no 

existia sinó que el mar entrava terra endins formant un estuari. 

Al llarg dels més de 900 km del riu Ebre es devien estendre una 

colla de boscos molt importants, les arrels dels quals retenien els 

marges. I és que les arrels actuen com si fossin xarxes potents 

que priven que la força de l’aigua s’endugui la terra i els rocs. 

Com que les formacions forestals que estimen els llocs humits  

i frescos viuen a les ribes dels cursos d’aigua i dels estanys, 

s’anomenen boscos de ribera.

Cavall Fort 833-834 (abril, 1997)

OBRIM EL TELÓ
UNA ANDRÒMINA ESPECIAL

UNA COVA
ET PAGARÉ
L’AFECTE

MODA ACTUAL
REGLA INDISCUTIBLE

EL MEU ALUMNE
PEU ESQUERRE

SABATES DE TALÓ ALTUNA ANDRÒMINA ESPACIAL
UN COVE

ET PEGARÉ
L’EFECTE

MODE INDICATIU
REGLE DE PLÀSTIC
LA MEVA ALUMNA

MÀ ESQUERRA

ENT◆RRAR

V◆LLESA
T◆ULELL

QUAR◆NTENA

PÈL

MON◆DER
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16  Fixa’t en la conversa que tenen aquests excursionistes i respon:

■  De quin dels dos excursionistes et refiaries més? Per què?
■  Classifica els determinants que acompanyen les paraules mapa, persones, camí i quilòmetres segons si ens aporten una informació precisa o imprecisa i poc concreta.

17  Escriu tots els determinants quantitatius d’aquestes oracions i classifica’ls segons si són variables o invariables:

•  Hi ha tanta gent que no s’hi cap.
•  Han tocat massa cançons.
•  El fred no durarà gaires dies.
•  Fa força dies que no el veig.

•  Ja he comprat prou regals per avui.
•  Ha menjat més gelats del compte.
•  No sé quanta sal hi he de posar.
•  Poques vegades em veuràs trist.

18  Utilitza els determinants quantitatius de l’activitat anterior per elaborar noves oracions variant 
el gènere i el nombre del nom al qual acompanyen.

Gramàtica. ELS DETERMINANTS QUANTITATIUS I INDEFINITS

19  Observa amb quins noms es relacionen els determinants quantitatius següents i escriu una oració amb cada parella. Per fer-ho, esbrina si varien o no segons el gènere i el nombre.

20  Troba en aquestes oracions cinc determinants quantitatius i cinc determinants indefinits,  i classifica’ls:

•  Van fer poques preguntes, i sempre les mateixes persones.
•  Alguna vegada he llegit que tants premis li van fer pujar els fums.
•  Ha punxat força cançons provinents de diversos grups.
•  Unes senyores van dur moltes antiguitats a la subhasta.
•  Cada dia he tingut prou energia per combinar feina i esport.

21  Completa aquestes oracions utilitzant un determinant de la llista escrit en la forma adequada. 
Encercla en vermell els quantitatius i en blau els indefinits:
•  L’autor ha escrit  novel·les d’acció.
•  El riu porta  aigua, i les reserves estan garantides.
•  No t’estranyi que en preguntar-li et digui  cosa.
•  No hi havia  músics a l’escenari, i feia llàstima.
•  Quedem a la terrassa, que avui no fa  calor.
•  Sempre són les  persones que volen col·laborar.

Els determinants acompanyen i modifiquen el nom. Entre altres, poden ser:•  Quantitatius: indiquen una quantitat sense precisar-la. Alguns varien segons el gènere i el nombre 
(moltes, poc, bastants…), mentre que altres són invariables (gens, prou, força…).•  Indefinits: es refereixen a persones o coses d’una manera molt general i poc concreta. També en trobem de variables (mateix, un, cert…) i d’invariables (cap, qualsevol, cada…).

Informen de forma precisa i concreta Informen de forma imprecisa i poc concreta

Variables
Invariables

Determinants quantitatius
Determinants indefinits

DIVER
SOS

PROU

GAIRE
BASTANT

MATEIX

QUALSEVOL

BASTANT
FARINA

SUCRE

GAIRE

PÀGINES

CROMOS

FORÇA

LLETRES

PUNTS

PROU
MINUTS

AIGUA

POC

TEMPS

AMPOLLES

Doncs segons el meu mapa  
i les tres persones que ens 
hem creuat, hem d’agafar  
aquest camí, i ens falten  

vuit quilòmetres.

A mi no em cal cap mapa. 
He parlat amb moltes 

persones i crec que qualsevol 
camí ens durà al cim, però 
encara ens falten bastants 

quilòmetres…!
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Així és el meu llibre 

El llibre Llengua catalana 5 
consta de 12 unitats agrupades  
en tres trimestres.

Totes les unitats comencen treballant  
la Dimensió de comunicació oral a partir 
d’una imatge i d’un conte narrat al CD.

A continuació hi ha una lectura amb les 
corresponents activitats de comprensió 
lectora per potenciar aquesta dimensió.

Comença l’aventura1

Mira bé la fotografia i respon:

•  En quin entorn se situa la protagonista  
de la imatge? Què fa? Quin creus que és  
el seu objectiu?

•  Per a què creus que serveixen els estris  
que porta?

•  Has vist mai algú realitzant aquesta activitat? 
Explica què penses quan ho veus.

•  Quines altres activitats podries realitzar en  

un espai com aquest?

Comparteix amb els companys:

•  Quines qualitats creus que hauria de reunir 
qualsevol persona que vol realitzar un esport 
com aquest? Parla’n amb els companys i feu 
una llista raonant la vostra tria.

•  En quines situacions tens la sensació de viure 
una autèntica aventura? Comenteu-ho entre tots.

•  Creus que, en segons quins moments, és bo 
prendre riscos? Exposa la teva opinió i escolta  
la dels companys.

Observem i comentem

El resum

•  On podries trobar amb facilitat un exemple  
de resum escrit? 

•  En quines situacions és útil expressar-se  
de forma resumida?

Un resum expressa breument el contingut principal d’un text o la idea d’un autor de manera 
ordenada. Al final d’aquesta unitat hauràs treballat com s’elabora un resum i demostraràs  
que saps fer-ne un. 

 SABER FER

Escolta l’audició i respon:

•  Quins són els protagonistes d’aquest diàleg?

•  Quin d’ells és favorable als horaris organitzats 
que es tenen durant el curs?

•  Els tres tenen responsabilitats a l’escola, 
quines?

•  Per què l’hort escolar del curs anterior va ser  
un desastre?

•  Una bona idea ajuda a fer el tomb a la truita. 
Explica-la.

•  Quina situació personal fa néixer aquesta 
iniciativa?

•  Exposa els avantatges que té la proposta  
per a tots els que hi intervenen.

Valorem l’audició:

•  Com explicaries la manera de ser que mostren 
els protagonistes en aquesta situació?

•  Alguna de les responsabilitats esmentades  
es porta a terme també a la teva escola? 

•  Quina altra alternativa proposaries per fer 
funcionar l’hort de l’escola si aquesta no rutlla?

Compartim:

•  Quin és el teu repte, aquest curs que comença? 
I, en comú, quin és el repte que tots els 
companys us podeu plantejar?

•  Com col·laboreu en el funcionament de l’escola? 
Explica les responsabilitats que teniu i com les 
gestioneu.

•  Us agradaria dur a terme alguna iniciativa com  
la que es planteja en l’audició per connectar 
amb el barri de l’escola? Feu propostes originals 
i valoreu-ne els avantatges i els inconvenients.

Escoltem i parlem
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Els continguts de Lèxic, Gramàtica i Ortografia centren la 
reflexió sobre aquests aspectes de la llengua a partir d’activitats 
i retalls de teoria.

Lèxic. CORRECCIÓ I ADEQUACIÓ DEL LÈXIC

7  Vols provar el teu nivell de lèxic? Escriu la paraula correcta:

•  Vaig penjar el cartell de «gos perdut»  del costat de casa. (a la farola / al fanal)

•  La Rosa Mur és la nova consellera . (de vivenda / d’habitatge)

•  El meu avi té un  al coll, però no és cap . (bulto / bony) (malaltia / enfermetat)

•  Aquest problema no té . (arreglo / solució)

•  Dijous al matí tenim . (gimnàstica / gimnàs)

8  L’anglès i les TIC ens han dut moltes paraules noves. Ja saps la paraula corresponent  
en català?

•  email ▶ 

• APP ▶ 

• tablet ▶ 

• password ▶ 

• chat ▶ 

• CD ▶ 

• mouse ▶ 

• online ▶ 

9  Fixa’t què diuen aquests nois i marca els possibles errors. Reescriu les bafarades correctament:

10  Alguns errors que fem quan escrivim o parlem són castellanismes, com ara:

 ■  Busca la forma adequada de dir:

Hi ha moltes paraules que diem o escrivim incorrectament. Si ens hi fixem amb atenció un cop,  
segur que ens queden gravades amb correcció.

Fer pudor a

Catar, degustar

Tenir arreglo

Cuidado!

Cal dir

Tastar

Compte! / Atenció!

Tenir remei / Tenir solució

Fer pudor de

FALTARIA MÉS! Sentir carinyo

DONAR UN PET
Ó

ESTAR AGOBIAT

DONAR
 UN PA

S

ESTAR LIAT

Has posat músculs  
a l’amanida?

No. 
Hi he posat  
advocat.

11  També fem errades quan parlem de certa època de l’any. Observa-ho: 

•  Per Nit Vella brindarem amb cava i prendrem els raïms.

 La frase correcta és:  Per Cap d’Any brindarem amb cava i prendrem el raïm.

 ■  Revisa i escriu correctament les oracions següents:

 •  El 24 a la nit, a casa, de manera adequada el sopar de Nitbona.

 •  M’encanten els Nadals!

 •  Feliç Nadal a tothom!

12  Obre l’armari i repassa el teu lèxic! Com s’escriu correctament  
el nom d’aquestes peces de roba i complements?

13  Completa les oracions amb les paraules  
adequades. Posa-hi molta atenció!

COMPTES 

COMTAT 

CONTE 

COMTE 

COMPTE

El  de Queralt era un bon economista: anava amb molt de  portant els  del castell. 
Algú li havia explicat un  sobre el  de Ripoll, que s’arruïnà per no haver dut bé els  
del seu .

LA PARAULA DEL DIA: ximpanzé

Aquest parent pelut i simpàtic té un ADN quasi 
idèntic al nostre. Has provat d’imitar el seu so? 
En tot cas, fixa’t bé com escrivim el seu nom, 
ni amb ch o tx ni s o c.

BUSCA  

D’ON VE…

pneumàtic

1
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Cada dues unitats, alternadament, hi ha tres programes per treballar la dimensió de comunicació  
oral i la dimensió literària.

•  A les unitats senars hi ha animació a la lectura a partir de textos i autors clàssics:  
M’apassiona llegir. I estratègies d’expressió oral: Oratòria.

•  A les unitats parells hi ha una iniciació a la literatura: Explorem la literatura.

La dimensió expressió escrita es continua treballant i consolidant a les pàgines Saber Fer. 

Per reforçar l’aprenentatge, cada dues unitats hi ha un repàs dels continguts compresos,  
i cada quatre, un repàs trimestral. 

Realitat augmentada
A diverses unitats del llibre trobaràs imatges, acompanyades amb la icona  , que podràs visualitzar  
en realitat augmentada per mitjà de mòbils, tauletes o ordinadors. Per fer-ho, et caldrà l’aplicatiu  
AR Santillana, que es pot descarregar tant a Google Play  com a Apple Store .

Dins el bloc de continguts trimestrals, a més del repàs, hi ha un projecte de treball cooperatiu 
relacionat amb aspectes de la llengua, les dades bibliogràfiques de les lectures proposades  
i una Rúbrica per tal que els alumnes pugueu avaluar-vos els coneixements adquirits. 

Riure, plorar, cantar

Una peça teatral pot ser còmica, és a dir, busca la rialla del públic,  

o dramàtica, si tracta temes seriosos o tristos. Sovint es barregen  

els moments còmics i els dramàtics. Una tendència actual és  

el teatre musical, amb textos cantats i coreografies.

Com tota obra literària, el text teatral juga amb el llenguatge  

per expressar idees i emocions amb originalitat, enginy i bellesa.  

Algunes obres han entusiasmat lectors i espectadors de diverses  

èpoques i s’han convertit en «clàssiques», vivint a través del temps.  

Alguns exemples són Antígona, de Sòfocles, Romeu i Julieta  

i Hamlet, de William Shakespeare, Casa de nines, d’Ibsen,  

L’avar, de Molière, La casa de Bernarda Alba, de Lorca  

o Mar i cel, d’Àngel Guimerà.

3  Tria un d’aquests cartells,  
busca informació sobre  
l’obra a què pertany  
i escriu a la llibreta  
sis línies de diàleg  
d’aquest text  
teatral:

Llegir o representar?

Segur que has vist obres de teatre. Saps que els actors s’han 

d’aprendre un text escrit? Aquest text és l’obra de teatre, un  

dels gèneres literaris. El text teatral està pensat i escrit per ser 

representat. Els textos de teatre més antics que coneixem tenen 

molts segles. Des de la Grècia antiga fins als nostres dies, no s’han 

deixat d’escriure obres de teatre, per a infants i adults.

1  Saps identificar un text teatral? Quin d’aquests ho és? Per què?

Característiques del text teatral

És un text basat en el diàleg entre personatges. L’acció es desenvolupa en un escenari, on apareix  

i intervé cada personatge. Hi ha obres de teatre amb un sol personatge. Aleshores parlem d’un 

monòleg. A part del que diu cada personatge, al text teatral hi ha notes de l’autor que indiquen  

els moviments dels personatges a l’escenari o el seu estat d’ànim, així com aspectes del decorat,  

la il·luminació o els efectes de so. Aquestes notes s’anomenen acotacions.

2  Copia a la llibreta el quadre i omple les etiquetes amb la paraula adequada: 

PERSONATGE • ACOTACIÓ • DIÀLEG • NÚMERO D’ESCENA

Escena IV

(Entren corrents els Follets 1, 2 i 3, s’aturen  

i esbufeguen. El Follet 4, amagat rere un 

arbre, mira espantat cap al bosc.)

Follet 1: Uf, l’hem perdut de vista!

Follet 2: De ben poc ens ha anat!

Follet 3: S’ha quedat amb un pam de nas.

(El Follet 4 els fa un senyal amb la mà, 

perquè s’apropin.)

Follet 4: Xxxt! Algú ens ha seguit…

La Pop va entrar dalt del seu 

cavall i tota la classe la va mirar 

astorada. D’on hauria sortit 

aquella nena? Alguns posaven 

cara de sorpresa, altres reien 

nerviosament.

I el drac, temut arreu,

amb foc abrusador

no va deixar res viu,

ni collites ni ramats,

ni cap casa dempeus.

Rosa: Oh, i que contenta estic!

Jaume: Vaja, Rosa, sí que tens un bon dia!

Rosa: Si ho sabessis…

(Entra en Pere, amb aspecte enfadat.)

PeRe: On és aquesta mossa? Ai, si la trobo!

Xxxxt! Silenci, apagueu els 
mòbils. L’obra és a punt de 
començar. No hi ha res que 

motivi més un actor que sortir  
a escena davant d’un públic 

atent i silenciós. Ara toca dir el 
text: «Ser o no ser», «una altra 
gran frase teatral». T’agrada 

llegir i aprendre un text teatral?

Teatre

E X P L O R E M L A

L I E R A T U R AT

Qui soc?

Escriu el títol d’aquesta i de  
tres obres meves més. Podries 

inventar un petit diàleg entre els 
enamorats afegint acotacions?

La parella d’enamorats més 
famosa i tràgica del teatre  

va ser creació meva. 
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Planifica el teu treball

29  Llegeix aquest text i observa les idees principals destacades al primer paràgraf: 

•  Quina relació tenen la Jette i la Karola? Què t’ho ha fet pensar?

•  Què vol dir que la Jette té «una barbeta descarada»? Hi ha algun altre recurs lingüístic que t’hagi 
cridat l’atenció?

30  EN GRUP. Per parelles, prepareu el vostre propi arxiu de recursos per fer descripcions  
de persones completant a la teva llibreta aquestes llistes amb tants exemples  
com se us acudeixin:

Trets físics

 Altres recursos

 Estar sec com un clau, estar fet una bóta, tenir el nas com un pebrot, ser alt com un Sant Pau…

Trets psicològics

Alegre, antipàtica, encantadora, immadur, prudent, rondinaire, sincera…

 Altres recursos:

 Boig com un llum, tenir un ós a l’esquena, tenir bona mà, estar de mala lluna…

Elabora el teu guió

31  Amb l’orientació del recull de recursos que heu elaborat conjuntament, i asseguts  
l’un davant de l’altre, elaboreu de forma individual la descripció de la vostra parella  
pas a pas. Podeu seguir aquestes pautes orientatives:

Comparteix el resultat 

32  Feu córrer les creacions realitzades amb el nom de la persona que heu descrit. Els companys 
podran ampliar el vostre treball amb la descripció, al darrere del full, d’algun tret que pugui 
complementar-la. Feu-hi constar, entre parèntesis, el vostre nom.

La descripció de persones

Mitjançant la descripció de persones, expliquem  
les seves característiques físiques (el seu aspecte 
general, com vesteix, la seva aparença, aspectes 
concrets com els cabells, la cara i detalls singulars 
del seu cos) i psicològiques (la seva manera de ser, 
les seves aficions, com es mou…).

Podem utilitzar diferents recursos lingüístics que 
ajuden a representar amb paraules com és el 
personatge descrit: adjectius que qualifiquen els trets 
a destacar (bonica, alt, esprimatxat…), comparacions 
(fort com un roure, astut com la guineu…)  
i exageracions (és un filferro, viu a la Lluna…).

–Que maca que ets.

La Karola li somriu des del mirall.

–No és veritat.

–Sisplau, mira’t bé -la repta la Karola des  
del mirall.

La Jette s’examina com fa a vegades, quan es 
vol agradar d’una manera especial. Potser la 
Karola té raó. Hi veu una noia que la mira amb 
uns ulls grossos i de color marró verdós sota 
un front ample i rodó. Té les galtes vermelles, 
una boca una mica massa grossa i una barbeta 
descarada i mig partida per un sotet. Ha ruixat 
amb espai els cabells castanys, tots pentinats 
cap amunt i lligats en un monyo.

–Què me’n dius? –pregunta la Karola.

–Que puc passar –respon la Jette mirant la Karola–. Ets molt més maca tu -contesta amb tota 
sinceritat.

Quan la Karola està trista, té una manera especial d’estar maca. La seva pell sempre pàl·lida  
és com si estigués il·luminada per dins. I els ulls, que la Jette ha heretat d’ella, tenen irisacions 
verdes, com acostuma a dir. La boca de la Karola és el que la Jette troba més bonic. Els llavis 
són una mica molsuts. Quan la Karola es pinta, tota aquella cara tan bonica és un marc per  
a la boca que parla o resta en silenci.

Peter Härtling, La Jette i els llibreters (Alfaguara).

Trets físics

•  Aspecte general

•  Cabells

•  Ulls

•  Boca

•  Altres trets físics singulars.

•  Forma de vestir

Trets psicològics

•  Manera de ser

•  Aficions

•  Comportament

 
 
 

ASPECTE GENERAL 

Atlètic, escarransit, 

prim, baix…

CABELLS 
Rinxolats, castanys, fins, 

llisos, escabellats…

BOCA 

Rodona, petita, molsuda, 

allargada…

FORMA DE VESTIR 
Cridanera, elegant, senzilla, 

deixada…

ULLS 

Alegres, ametllats, foscos, 

vius, tristos…
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Amplio la meva competència oral

ORATÒRIA

Quan parlem davant dels altresT’agrada parlar en públic o et fa vergonya? Hi ha moltes situacions on parlem amb els altres:  

amb la família, a l’escola, a les botigues… Per això és bo espolsar-se la vergonya i practicar.Pensa i escriu situacions on parles amb els altres. On et costa més? On t’és més fàcil?

•  Per què la nena parla més a la primera vinyeta? •  Què creus que sent a la segona? (alegria, sorpresa, por, ràbia…)Segons la situació o la persona, és a dir, el context, ens comuniquem d’una forma  

o una altra. Comprova-ho:
1. Feu parelles.
2.  Explica al teu company si fas una activitat extraescolar i si t’agrada.
3.  Ara explica-ho a la mestra.

Ho has explicat de la mateixa manera les dues vegades? T’has sentit igual parlant amb  

les dues persones?

Segons el context, parlo d’una forma diferent.

Sí…

Com ha anat,  
a bàsquet? La meva filla va amb tu  a bàsquet. T’ho passes bé? 

Érem un munt, i s’han fet  equips. A mi m’ha tocat amb  la Laia. I llavors…

M’APASSIONA LLEGIR

En efecte, el senyor Knightley era dels pocs que veia 
defectes en l’Emma Woodhouse; i això a l’Emma no li 
agradava gaire, i a son pare menys encara: no entenia 
que algú no la trobés perfecta.–Bé –va dir l’Emma per canviar de tema-, vol que parlem 

de la boda i l’hi explicaré amb molt de gust. Tothom va 
ser puntual i tots anaven molt mudats. No hi va haver 
llàgrimes ni cares llargues.
–La meva estimada Emma ho duu prou bé –va dir el seu 
pare–; però ha sentit molt perdre a la senyoreta Taylor  
i la trobarà molt a faltar.
–I tant, que la trobarà a faltar. Però sap que aquest casament li ha anat molt bé, a la senyoreta Taylor –va dir 
el senyor Knightley– Tots els seus amics se n’han d’alegrar.

–I no oblideu –va dir l’Emma– que vaig ser jo qui va fer 
aquest casament. 
El seu pare va respondre: –Oh, estimada! Espero que  
no en facis més, de casaments ni prediccions, perquè el 
que dius acaba passant. Sisplau, no facis cap boda més!–Pare, et prometo que per a mi no en faré cap; però  

crec que ho he de fer pels altres. És la cosa més divertida 
del món!

Emma

Jane Austen considerada una de les grans novel·listes de tots els temps, va viure a Anglaterra fa dos cents anys. Les seves protagonistes són independents, amb un món propi. Els enamoraments, malentesos, festes i balls  no hi falten mai! I sempre amb un punt d’humor. Les novel·les de la Jane Austen es consideren romàntiques, per passar una estona entretinguda amb  
els embolics dels nobles anglesos i els seus costums.

1  Has anat mai de casament? Escriu, amb estil literari, què et va agradar més de la 

cerimònia, alguna anècdota de l’àpat, o com anaven vestits els nuvis, què vau fer…

2  A l’època d’Austen, els rics feien uns bons esmorzars: «Xocolata, cafè i te, plumcake, 

pastís, brioixos calents i freds, panets i mantega, i una torrada per a mi.». Busca  

i escriu en què consisteix l’esmorzar tradicional anglès d’avui en dia. 

A bodes em convides! - Literatura romàntica A l’Emma, la protagonista d’una famosa novel·la, li agrada emparellar els seus 

amics. Ella, però, no té intenció de casar-se! Viu amb el seu pare enmig del 
camp, envoltada de riqueses. Li agrada passejar, llegir, ballar, cantar, tocar el 

piano… Sense voler-ho, embolica la troca i li complica la vida a la seva millor 

amiga. Un bon amic seu l’ajudarà a deixar de ficar-se on no la demanen.
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Amplio la meva competència oral

ORATÒRIA

Quan parlem davant dels altres

T’agrada parlar en públic o et fa vergonya? Hi ha moltes situacions on parlem amb els altres:  

amb la família, a l’escola, a les botigues… Per això és bo espolsar-se la vergonya i practicar.

Pensa i escriu situacions on parles amb els altres. On et costa més? On t’és més fàcil?

•  Per què la nena parla més a la primera vinyeta? 

•  Què creus que sent a la segona? (alegria, sorpresa, por, ràbia…)

Segons la situació o la persona, és a dir, el context, ens comuniquem d’una forma  

o una altra. Comprova-ho:

1. Feu parelles.

2.  Explica al teu company si fas una activitat extraescolar i si t’agrada.

3.  Ara explica-ho a la mestra.

Ho has explicat de la mateixa manera les dues vegades? T’has sentit igual parlant amb 

les dues persones?

Segons el context, parlo d’una forma diferent.

Sí…

Com ha anat,  

a bàsquet? 

La meva filla va amb tu  

a bàsquet. T’ho passes bé? 

Érem un munt, i s’han fet  

equips. A mi m’ha tocat amb  

la Laia. I llavors…

M’APASSIONA LLEGIR

En efecte, el senyor Knightley era dels pocs que veia 

defectes en l’Emma Woodhouse; i això a l’Emma no li 

agradava gaire, i a son pare menys encara: no entenia 

que algú no la trobés perfecta.

–Bé –va dir l’Emma per canviar de tema-, vol que parlem 

de la boda i l’hi explicaré amb molt de gust. Tothom va 

ser puntual i tots anaven molt mudats. No hi va haver 

llàgrimes ni cares llargues.

–La meva estimada Emma ho duu prou bé –va dir el seu 

pare–; però ha sentit molt perdre a la senyoreta Taylor  

i la trobarà molt a faltar.

–I tant, que la trobarà a faltar. Però sap que aquest 

casament li ha anat molt bé, a la senyoreta Taylor –va dir 

el senyor Knightley– Tots els seus amics se n’han 

d’alegrar.

–I no oblideu –va dir l’Emma– que vaig ser jo qui va fer 

aquest casament. 

El seu pare va respondre: –Oh, estimada! Espero que  

no en facis més, de casaments ni prediccions, perquè el 

que dius acaba passant. Sisplau, no facis cap boda més!

–Pare, et prometo que per a mi no en faré cap; però  

crec que ho he de fer pels altres. És la cosa més divertida 

del món! Emma

Jane Austen considerada 

una de les grans novel·listes 

de tots els temps, va viure a 

Anglaterra fa dos cents anys. 

Les seves protagonistes són 

independents, amb un món 

propi. Els enamoraments, 

malentesos, festes i balls  

no hi falten mai! I sempre 

amb un punt d’humor. Les 

novel·les de la Jane Austen 

es consideren romàntiques, 

per passar una estona 

entretinguda amb  

els embolics dels nobles 

anglesos i els seus costums.

1  Has anat mai de casament? Escriu, amb estil literari, què et va agradar més de la 

cerimònia, alguna anècdota de l’àpat, o com anaven vestits els nuvis, què vau fer…

2  A l’època d’Austen, els rics feien uns bons esmorzars: «Xocolata, cafè i te, plumcake, 

pastís, brioixos calents i freds, panets i mantega, i una torrada per a mi.». Busca  

i escriu en què consisteix l’esmorzar tradicional anglès d’avui en dia. 

A bodes em convides! - Literatura romàntica 

A l’Emma, la protagonista d’una famosa novel·la, li agrada emparellar els seus 

amics. Ella, però, no té intenció de casar-se! Viu amb el seu pare enmig del 

camp, envoltada de riqueses. Li agrada passejar, llegir, ballar, cantar, tocar el 

piano… Sense voler-ho, embolica la troca i li complica la vida a la seva millor 

amiga. Un bon amic seu l’ajudarà a deixar de ficar-se on no la demanen.
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Cooperem

2  El mestre explicarà per què aquests personatges han transformat la societat i, en acabat,  
el vostre equip s’encarregarà de buscar una persona inspiradora per al mosaic de l’aula. 
Podeu seguir els passos següents:

•  Dediqueu cinc minuts a comentar els perfils de la pàgina anterior i a buscar-ne informació 
complementària. 

•  Parleu de què us sembla el que van fer i aportar. Quins valors tenien aquestes persones? 
Anoteu-los i debateu si són valors generalitzats en la nostra societat. I entre vosaltres?

•  Feu propostes i decidiu entre tots qui serà la vostra persona candidata, a partir de la seva 
contribució a la societat. Feu-ne una fitxa escrita amb la foto, una petita biografia i frases 
destacades de la persona triada.

•  Cada equip presentarà el seu candidat o candidata. Els comentareu i en fareu un mosaic inspirador.

3  Reflexionem i avaluem la feina feta.

 Valoreu els aspectes següents, de l’1 al 4:

G
ru

p
s 

d
’in

ve
st

ig
a

c
ióLa descripció dels llocs

Tots hem sentit a dir «la societat és així o aixà». Parlem de la societat com si fos una cosa que no té a veure  
amb nosaltres. Però el cert és que «tots som societat». Si volem millorar-la, cal que millorem tots. Per això és  
bo que mirem cap a les persones que ens inspiren, aquelles que fan aportacions de gran valor: creatives, 
generoses, pacífiques…

1  Observeu les imatges següents i llegiu en equip les frases que les acompanyen.

Es tracta de les persones següents: Sòcrates, Malala, Nelson Mandela, Pere Casaldàliga,  
Maria Montessori i Teresa de Calcuta.

L’educació és l’arma més poderosa.

Per ser poderosa només em cal una cosa: educació. 

Hem d’entrenar la ment per aprendre a viure en pau.

Que tothom marxi del teu costat més feliç del que hi ha arribat.

L’autèntica saviesa és reconèixer la pròpia ignorància. 

Un bon cap i un bon cor són una mescla formidable. 

Casa meva és oberta a tothom. 

Les persones caminen vers la consciència de la seva unitat. 

1 2 3 4

Tothom ha col·laborat i ha fet aportacions?

S’ha assolit l’objectiu plantejat a l’inici?

Cadascú ha assumit el seu compromís?

Ens hem sentit escoltats?

Hem aprofitat bé el temps?

Tenim la sensació d’haver après?

Hem avançat tots?

Quin grau de satisfacció tenim com a equip?

Nom complert

Data naixement

Lloc de naixement

Fets destacables

Frases famoses

Data de defunció

M’APASSIONA LLEGIR RÚBRICA 1R TRIMESTRE

U2

No fotis, Marta!, 
de Mercè Anguera 
Editorial La Galera

Les aventures del dia a dia de les tres amigues  
que apareixen a la lectura i la seva relació  
d’amistat, que no sempre és fàcil.

Emma, 
de Jane Austen 
Editorial Adesiara

L’univers d’Austen és ple de personatges que 
reflecteixen la societat de la seva època (el segle 
xix), en què les classes benestants a les quals 
retrata vivien d’allò més bé. Sempre hi ha 
personatges que responen al que s’espera d’ells 
però el que fa els seus llibres més interessants són 
els personatges que no actuen segons el que la 
societat els dicta. Avui en diríem transgressors,  
tot i que llegits amb els ulls d’avui dia no ens ho 
semblin. A més, aquests personatges tenen un  
gran sentit de l’humor, que serveix per destacar  
més encara les contradiccions d’un món 
d’aparences. Emma es va publicar el 1815.

Hi ha una pàgina web en anglès sobre l’univers  
de Jane Austen:

http://www.janeausten.org

La Jette i els llibreters, 
de Peter Härtling 
Editorial Alfaguara

La Jette adora els llibres i la lectura i té una relació 
molt especial amb dos vellets encarregats d’una 
llibreria que no tothom acaba d’entendre.

U3

L’Asmir no vol fusells, 
de Christobel Mattingley 
Ed. Alfaguara

Història d’Asmir, un noi musulmà de Sarajevo que 
viu la guerra dels Balcans de primera mà i d’on ha 
de fugir per salvar la vida. En el seu camí fugint del 
perill mostra la crueltat i l’absurditat de la guerra.

U4

Teatre burlesc de Molière 

El malalt imaginari, 
Editorial Bambú

El Misantrop, 
Editorial Educaula

Molière es deia Jean Baptiste-Poquelin i va viure  
al segle xvii. El malalt imaginari forma part d’un grup 
d’obres de teatre lleugeres que mostren costums  
de l’època des del punt de vista d’un personatge 
amargat. És una obra de teatre que es representa 
molt sovint entre els grups de teatre amateur  
i a You Tube hi trobareu diverses representacions. 

A l’enllaç següent hi ha comentaris sobre Molière  
i les seves obres:

https://tinyurl.com/j6yadv7

El germà gran, 
de Mercè Company 
Editorial Cruïlla

Com l’Adela, tímida i tancada, pot canviar gràcies  
a l’amistat amb en Salva.

El cor de la nina, 
de Rafik Schami 
Editorial Cruïlla

Divertits contes de la Tina i la seva nina que parla.

BÀSIC 
(1 punt)

AVANÇAT 
(2 punts)

EXCEL·LENT 
(3 punts)

Puntuació

L’expressió 
oral

Participo en  
les converses  
de classe.

Respecto els torns  
de paraula en les 
converses i explico 
experiències 
personals.

Preparo les meves 
intervencions orals  
i m’expresso amb 
claredat i un llenguatge 
adequat.

La comprensió 
lectora

Entenc el sentit global 
dels textos escrits.

Puc respondre la 
majoria de les preguntes 
sobre un text.

Puc resoldre totes  
les preguntes sobre  
un text.

La gramàtica Sé diferenciar els 
noms, adjectius, 
pronoms i determinants 
d’altres paraules.

Descric les diferències 
dels tipus de noms, 
adjectius, pronoms  
i determinants.

Identifico en diferents 
oracions tots els tipus 
de noms, adjectius, 
pronoms i determinants.

L’escriptura  
de textos:  
els resums

Tinc cura d’escriure  
un resum seguint  
la seva estructura.

Escric resums tenint 
cura de l’ortografia  
i utilitzant un lèxic 
adequat (sinònims, 
paraules 
polisèmiques…).

Escric correctament 
resums tenint cura de 
l’ortografia i utilitzant  
un lèxic adequat. Faig 
propostes de millora als 
resums dels companys.

La literatura: 
els anuncis  
i el teatre

Reconec un anunci  
i un text teatral quan  
el veig.

Sé les característiques 
principals d’un anunci  
i d’un text teatral.

Identifico les 
característiques  
del anuncis i els textos 
teatrals en diferents 
textos.

Qualificació global:

VALORA’T. Puntua’t amb l’ajut d’aquesta taula.

78a 79a

38 39

REPASSO LES UNITATS 1 I 2

1  Escriu un breu diàleg, ben original, entre  
la senyora Pròpia i el senyor Comú. Com pots  
ben suposar, el senyor Comú utilitza només  
noms comuns, mai propis, mentre que  
la senyora Pròpia parla només amb noms  
propis, mai comuns.

■  EN GRUP. Amplieu el diàleg amb personatges que corresponguin als altres tipus de noms treballats  
i que parlin segons els seus mots.

2  Copia i completa la taula següent:

3  Escriu el plural d’aquests mots:

■  Respon les qüestions:

•  Quines maneres de formar plurals has trobat? Posa tres exemples de cada. 

•  Quins canvis ortogràfics has hagut de fer? En quines paraules?

•  Quines paraules no varien?

■  Escriu un sinònim i un antònim de la paraula FELIÇ.

4  Troba les tres formes verbals que no compleixen la norma treballada sobre l’ús d’A o E  
en posició àtona.

BEVIA • MIRA • CORRE • JUGA • OBRE • VINE • ESTUDIA • DORMIA • VENIA • ESCRIVIA

5  Torna a escriure el text completant els mots amb un dels següents diftongs. Després, prepara’l 
com a dictat.

L’est◆◆ passat vam llogar un bungal◆◆ al càmping de Sal◆◆ i vaig 
trobar per tercer any consecut◆◆ en Gust◆◆, un científic europ◆◆ 
de Mosc◆◆ que vivia a prop de Viladr◆◆. El trof◆◆ que va guanyar 
per incorporar un explos◆◆ al mecanisme motr◆◆ de la seva 
cosmon◆◆ va causar molt d’enren◆◆. No era massa comunicat◆◆,  
i es llegia amb menyspr◆◆ les notícies que rebia per corr◆◆. Ara es 
guanya un sobres◆◆ per fer de portav◆◆ del col·lect◆◆ d’enginyers 
russos que cada mes escr◆◆ a la revista del Mus◆◆ de la Ciència  
de Carded◆◆.

6  Respon:

•  Quin text et sembla que pot ser més literari, un resum o una descripció? Per què t’ho sembla?

•  Quin dels dos creus que permet ser més imaginatiu?

7  Prepara’t aquest dictat i fes-lo a la llibreta.

8  PENSA-HI. Escriu C (cert) o F (fals) i comprova si ho has fet bé.

1. L’oració Escriu al full les teves dates personals és incorrecta.

2. Totes les paraules poden tenir antònims i sinònims.

3. Els noms abstractes es poden percebre amb els sentits.

4. A l’oració En Pau és altíssim, altíssim és un adjectiu en grau superlatiu.

5. El dubte entre escriure O o U sempre es dona en la síl·laba àtona.

Singular Plural

Masculí Femení Masculí Femení

alegre

secs

dolces

amples

llarga

veloç

AGRÍCOLA

IMATGE

MES

HOME

SUPERFÍCIEFALS

EUCALIPTUS FELIÇ

FEIX GLO
BUS

VACA

VIRUS DESPATX

NENA

FOCUS SÈRIE

TARONJA PLATJA

au

“ou
iu

eu

1. Cert 2. Fals 3. Fals 4. Cert 5. Cert

L’altre dia la mare de la Clàudia em va demanar que li 

fes un favor. Havia d’anar al bosc dels arbres torçats. Era un 

lloc fantàstic i meravellós, on la por era estranya… més aviat 

semblava que aquell lloc fos només serenor i tranquil·litat. 

Però… per què la mare de la Clàudia volia que anés allà?  

Què hi havia de fer? A qui trobaria?

74 75

Primer trimestre

1  Completa aquest esquema:

2  Relaciona:

•  prim / sec

•  mar / mariner / marea

•  granota / granota

•  nou / vell

•  amor / amorosir / amorós

•  copa / copa

•  petit / menut

•  content / trist

3  Troba, a partir de les pistes, cinc paraules que s’utilitzen normalment en la forma del plural.

4  Escriu un exemple de cada tipus de nom:

Polisèmia

Família de paraules

Sinonímia

Antonímia

REPASSO EL TRIMESTRE

5  Digues quins determinants són quantitatius i quins indefinits:

•  algun, uns, cada, altre ▶ 

•  molt, bastant, gens, tot ▶ 

■  Explica què caracteritza els determinants quantitatius i indefinits i posa dos exemples més  
de cada tipus.

6  Quins adjectius són invariables:

■  Completa a la llibreta les formes dels adjectius que no ho són.

7  Encercla els pronoms d’aquestes oracions segons la llegenda

8  Per a cada paraula amb A/E i O/U en posició tònica, escriu-ne una de la mateixa família  
que estigui en síl·laba àtona:

CAFÈ

COLL

TERRA

PUNT

ESGLÉSIA

FORN

PA

BULL

9  Tria una fotografia  
per fer-ne una  
descripció.

10  Quin tipus de text  
triaràs per felicitar  
el teu ajuntament  
per l’organització  
d’una festa  
esportiva? Fes-ne  
un a la llibreta.

11  Quines característiques ha de tenir un text per ser considerat literari?

•  Nosaltres cantem a la coral cada dijous.

•  No en tenen mai prou!

•  Vostè és l’avi d’en Carles? Ell me n’ha parlat 
molt, de vostè.

•  Tu i jo hi anirem a peu. Ell ens esperarà  
a dalt.

•  Ella t’estima i vol el teu bé.

Graus de l’adjectiu

Positiu

D’igualtat

Col·lectiu Concret AbstractePropi Comú Individual

EL PRIMER QUE POSEM QUAN PAREM LA TAULA.

LES DE PLATA INDIQUEN EL 25è ANIVERSARI I LES D’OR EL 50è.

ELS PORTA SEMPRE, I NO VOL NI SENTIR A PARLAR DE FALDILLES.

N’HI HA PER DRETANS I PER ESQUERRANS, DE CUINA, DE JARDINERIA…

VÉNEN HABITUALMENT DESPRÉS DEL SEGON PLAT

LES LLENCEM PER SEPARAT PER FACILITAR-NE EL RECICLATGE.

Pronoms forts Pronoms febles

FELIÇ LLETJANOUAMARG

AMPLEAMABLE VERMELLES AGRE
PLE



Comença l’aventura1

Mira bé la fotografia i respon:

•  En quin entorn se situa la protagonista  
de la imatge? Què fa? Quin creus que és  
el seu objectiu?

•  Per a què creus que serveixen els estris  
que porta?

•  Has vist mai algú duent a terme aquesta 
activitat? Explica què penses quan ho veus.

•  Quines altres activitats podries fer en un espai 

com aquest?

Comparteix amb els companys:

•  Quines qualitats creus que hauria de reunir 
qualsevol persona que vol realitzar un esport 
com aquest? Parla’n amb els companys i feu 
una llista raonant la vostra tria.

•  En quines situacions tens la sensació de viure 
una autèntica aventura? Comenteu-ho entre tots.

•  Creus que, en segons quins moments, és bo 
prendre riscos? Exposa la teva opinió i escolta  
la dels companys.

Observem i comentem

6



El resum

•  On podries trobar amb facilitat un exemple  
de resum escrit? 

•  En quines situacions és útil expressar-se  
de forma resumida?

Un resum expressa breument el contingut principal d’un text o la idea d’un autor de manera 
ordenada. Al final d’aquesta unitat hauràs treballat com s’elabora un resum i demostraràs  
que saps fer-ne un. 

 SABER FER

Escolta l’audició i respon:

•  Quins són els protagonistes d’aquest diàleg?

•  Quin d’ells és favorable als horaris organitzats 
que es tenen durant el curs?

•  Tots tres tenen responsabilitats a l’escola, 
quines?

•  Per què l’hort escolar del curs anterior va ser  
un desastre?

•  Una bona idea ajuda a fer el tomb a la truita. 
Explica-la.

•  Quina situació personal fa néixer aquesta 
iniciativa?

•  Exposa els avantatges que té la proposta  
per a tots els que hi intervenen.

Valorem l’audició:

•  Com explicaries la manera de ser que mostren 
els protagonistes en aquesta situació?

•  Alguna de les responsabilitats esmentades  
es porta a terme també a la teva escola? 

•  Quina altra alternativa proposaries per fer 
funcionar l’hort de l’escola si aquesta no rutlla?

Compartim:

•  Quin és el teu repte, aquest curs que comença? 
I, en comú, quin és el repte que tots els 
companys us podeu plantejar?

•  Com col·laboreu en el funcionament de l’escola? 
Explica les responsabilitats que teniu i com les 
gestioneu.

•  Us agradaria dur a terme alguna iniciativa com  
la que es planteja a l’audició per connectar  
amb el barri de l’escola? Feu propostes originals 
i valoreu-ne els avantatges i els inconvenients.

Escoltem i parlem
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Competència lectora

Així va començar tot…
Una plàcida tarda anglesa de 1862, una barca de rems lliscava pel riu 

Tàmesi amb cinc tripulants: dos reverends d’Oxford i les tres germanes 
Liddell. Les nenes demanaven sense parar que se’ls expliqués un conte,  
i el reverend Dodgson, que aquell dia estava particularment inspirat, els  
va explicar una història completament delirant i d’allò més entretinguda. 
Tant, que la mitjana de les tres li va demanar aquell mateix dia que la posés 
per escrit.

I tot això, us preguntareu, què té a veure amb Alícia al País de les 
Meravelles? Doncs bé, el reverend Charles Lutwidge Dodgson (1832- 
1898) era l’home que s’amagava rere el pseudònim de Lewis Carroll.  
Alice Liddell, la mitjana de les tres germanes, era la nena que va donar 
nom a la protagonista del relat. I aquella tarda era la del 4 de juliol de  
1862, dia en què Alícia al País de les Meravelles (Alice in Wonderland) va 
néixer per fascinar els lectors de totes les edats. Perquè la bona literatura 
juvenil és aquella que podem continuar llegint, amb igual plaer, un cop  
ens hem fet grans.

Si obriu Alícia per la primera pàgina trobareu la protagonista asseguda 
a l’herba, enmig del camp. Al seu costat, la seva germana llegeix un llibre 
sense dibuixos, i l’Alícia s’avorreix, s’avorreix mortalment. De sobte, un 
conill molt esverat passa pel seu davant dient «Òndia, òndia, arribaré massa 
tard!», i just després consulta l’hora al seu rellotge de butxaca! Acte seguit 
entra dins una llodriguera, i la nena, que s’ha aixecat d’un bot per seguir-lo, 
s’hi fica darrere. Així és com l’Alícia es troba caient per un forat profundíssim 
i acaba aterrant al País de les Meravelles. Allà entreveurà, a través d’una 
petita porta, un jardí de somni, tot ple de flors. Però passaran molts capítols 
abans no pugui arribar-hi, perquè pel mig el seu cos es farà gran (i petit 
altra vegada), parlarà amb un Erugot blau que fuma amb un narguil, haurà 
de suportar tres excèntrics amics que viuen perpètuament a l’hora del te,  
i un bebè es convertirà en porquet als seus braços… Un cop arribi al desitjat 
jardí, s’haurà de veure amb una temible reina que, per menys que res, 
vocifera: «Que li tallin el cap!».

narguil: aparell per  
fumar tabac, amb  
un tub llarg flexible,  
en què el fum travessa 
aigua perfumada.

excèntric: estrany per  
la seva manera de ser.

vociferar: parlar  
a grans crits.

8



1

No obstant això, la narració de Carroll és molt lluny de ser un tou  
de ximpleries i de bromes lingüístiques posades l’una darrere l’altra.  
Les insòlites situacions del País de les Meravelles ens parlen del món  
real. Per exemple, molts dels personatges es corresponen amb tipus de 
caràcters que podem trobar al nostre dia a dia: el conill blanc seria una 
persona insegura; la Reina de Cors, algú tan pagat de si mateix que  
no s’adona del que passa al seu voltant. Per la seva banda, l’Alícia és força 
inconscient del que fa, i podríem dir sense por d’exagerar que és una  
nena finolis. En realitat, la manera d’actuar de la protagonista és el resultat 
de l’educació que ha rebut, perquè el que aprenem de petits condiciona  
el nostre caràcter i la nostra manera de veure el món. A l’època d’Alícia,  
en l’estricta societat anglesa del segle xix, les nenes rebien una educació 
diferent de la dels nens, i se les preparava per al matrimoni i les tasques  
de la llar.

Després de modificar el relat original, l’any 1865 el reverend Dodgson 
va publicar l’obra que nosaltres coneixem. És una història divertida i trepidant 
que deixa veure l’interès del seu autor (professor de matemàtiques a la 
universitat d’Oxford) pel camp de la lògica. En efecte, les lleis de la lògica 
hi apareixen contínuament, però tractant-se del País de les Meravelles,  
les trobem sempre a l’inrevés. Potser el cas més divertit és el del Gat de 
Cheshire. Oi que és ben normal que els gats no somriguin? Doncs al País 
de les Meravelles trobem, no un gat sense somriure, sinó un somriure 
sense gat. També hi ha, com als contes tradicionals, animals que parlen  
i les figures del rei i la reina. Ara bé, aquí els reis són monarques… d’una 
baralla de cartes!

insòlit: desacostumat, 
extraordinari.

pagar-se d’un mateix: 
ser molt vanitós, molt 
orgullós.

monarca: que governa 
un territori per herència  
i per a tota la vida.
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Competència lectora

Alícia és, a més, un llibre ple d’humor. Carroll es delia pels jocs  
d’enginy i per les bromes lingüístiques, i per això al seu llibre hi ha molts 
jocs de paraules basats en la llengua anglesa, i transformacions divertides 
dels poemes moralitzants que les nenes de l’època aprenien a l’escola.  
Un dels exemples més sonats és el de la Llebre de Març i el Barreter Boig, 
expressions que a l’anglès de l’època eren sinònimes de «boig». Carroll 
converteix aquestes expressions lingüístiques en dos personatges tocats 
del bolet que es dediquen a prendre el te perpètuament.

Una altra de les virtuts del llibre és el seu ambient oníric, la seva 
atmosfera de somni. Al llarg de la narració, tenim aquella sensació tan 
típica dels somnis que res no és sorprenent. L’Alícia, malgrat els canvis  
de paisatge o les transformacions que experimenta, gairebé no  
s’estranya de res, tot i que, de fet, al llarg de tota l’obra no deixen  
de passar coses francament extraordinàries.

Alícia al País de les Meravelles són molts llibres alhora, i és també  
un llibre filosòfic. Per això l’Alícia es planteja un dels problemes clau del 
pensament: el de la pròpia identitat. Si de sobte tot el que passa al vostre 
voltant comencés a tornar-se estrany, no us sorgirien dubtes respecte  
a això? És comprensible que, quan l’Erugot blau li pregunta qui és, ella 
respongui: «Doncs jo… En realitat, ara en aquest moment no ho sé ben bé, 
senyor. Sé qui era aquest matí quan m’he despertat; però em sembla que 
d’aleshores ençà m’he transformat unes quantes vegades».

Després de l’èxit que va tenir el seu relat, Carroll va decidir escriure  
una continuació: A través del mirall i tot allò que Alícia hi va trobar.  
Aquesta segona obra no té aquell to oral tan engrescador de la primera 
part, i potser per això té menys encant. Però no patiu, perquè Alícia al País 
de les Meravelles us espera a qualsevol biblioteca. Us atreviu a seguir  
el conill i a ficar-vos dins la llodriguera?

Cavall Fort, núm. 1216 (2a quinzena març, 2013).

moralitzant: que dona 
lliçons per pensar  
i comportar-se.

virtut: força, qualitat 
destacada.

oníric: que fa referència 
al somni.
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1

1  Completa aquestes oracions i escriu-les ordenades seguint el fil de la història:

a) Aquell mateix dia, una de les germanes li va demanar…

b) Una tarda, pel riu Tàmesi…

c) Les germanes Liddell volien…

d) El reverend Dodgson va explicar…

2  Explica quina és la relació entre la mitjana de les tres germanes Liddell i la protagonista  
d’Alícia al País de les Meravelles.

3  Quin serà el proper aniversari d’aquesta magnífica història? Quants anys complirà?

4  Lewis Carroll era el pseudònim que utilitzava l’autor del llibre. Relaciona aquests pseudònims 
reals amb el nom autèntic de l’escriptor i l’obra que ha escrit: 

■  Com definiries el terme pseudònim? Quins motius hi pot haver perquè un escriptor n’utilitzi un?  
I tu, quin utilitzaries? Per què?

5  Explica què representen, en l’obra de Lewis Carroll, aquests personatges:

6  Una part del text que acabes de llegir és un resum del llibre de Lewis Carroll. Localitza-la  
i rellegeix-la. A partir d’aquest fragment, respon en quatre línies… De què va, aquest llibre?

• Pere Quart •

• Mark Twain •

• Víctor Català •

• Lewis Carroll •

Comprensió lectora

LA LLEBRE D
E MARÇ  

I EL BARRETE
R BOIG

LA RE
INA D

E COR
S

ALÍCIAEL GA
T DE 

CHESH
IRE

EL C
ONIL

L BL
ANC

ESCRIPTORS OBRESPSEUDÒNIMS

Caterina Albert

Joan Oliver

Samuel 
Langhorne 
Clemens

Charles 
Lutwidge 
Dodgson

Alícia al País  

de les Meravelles

Les aventures  
de Tom Sawyer

Solitud

Oda a Barcelona
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Lèxic. CORRECCIÓ I ADEQUACIÓ DEL LÈXIC

7  Vols provar el teu nivell de lèxic? Escriu la paraula correcta:

•  Vaig penjar el cartell de «gos perdut»  del costat de casa. (a la farola / al fanal)

•  La Rosa Mur és la nova consellera . (de vivenda / d’habitatge)

•  El meu avi té un  al coll, però no és cap . (bulto / bony) (malaltia / enfermetat)

•  Aquest problema no té . (arreglo / solució)

•  Dijous al matí tenim . (gimnàstica / gimnàs)

8  L’anglès i les TIC ens han dut moltes paraules noves. Ja saps la paraula corresponent  
en català?

•  email ▶ 

• APP ▶ 

• tablet ▶ 

• password ▶ 

• chat ▶ 

• CD ▶ 

• mouse ▶ 

• online ▶ 

9  Fixa’t què diuen aquests nois i marca els possibles errors. Reescriu les bafarades correctament:

10  Alguns errors que fem quan escrivim o parlem són castellanismes, com ara:

 ■  Busca la forma adequada de dir:

Hi ha moltes paraules que diem o escrivim incorrectament. Si ens hi fixem amb atenció un cop,  
segur que ens queden gravades amb correcció.

Fer pudor a

Catar

Tenir arreglo

Cuidado!

Cal dir

Tastar

Compte! / Atenció!

Tenir remei / Tenir solució

Fer pudor de

FALTARIA MÉS!

DONAR UN PET
Ó

ESTAR AGOBIAT

DONAR
 UN PA

S

ESTAR LIAT

Has posat músculs  
a l’amanida?

No. 
Hi he posat  
advocat.
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11  També fem errades quan parlem d’algunes èpoques. Observa-ho: 

•  Per Nit Vella brindarem amb cava i prendrem els raïms.

 La frase correcta és:  Per Cap d’Any brindarem amb cava i prendrem el raïm.

 ■  Revisa i escriu correctament les oracions següents:

 •  El 24 a la nit, a casa, celebrarem el sopar de Nitbona.

 •  M’encanten els Nadals!

 •  Feliç Nadal a tothom!

12  Obre l’armari i repassa el teu lèxic! Com s’escriu correctament  
el nom d’aquestes peces de roba i complements?

13  Completa les oracions amb les paraules  
adequades. Posa-hi molta atenció!

COMPTES 

COMTAT 

CONTE 

COMTE 

COMPTE

El  de Queralt era un bon economista: anava amb molt de  portant els  del castell. 
Algú li havia explicat un  sobre el  de Ripoll, que s’arruïnà per no haver dut bé els  
del seu .

LA PARAULA DEL DIA: ximpanzé

Aquest parent pelut i simpàtic té un ADN quasi 
idèntic al nostre. Has provat d’imitar el seu so? 
En tot cas, fixa’t bé com escrivim el seu nom, 
ni amb ch o tx ni s o c.

BUSCA  

D’ON VE…

pneumàtic
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14  Llegeix el text i utilitza els mots destacats per resoldre les qüestions següents:

15  Classifica els següents noms segons si  
són comuns o propis. Escriu per a cada  
nom comú un de propi que s’hi pugui  
relacionar i a l’inrevés. Observa l’exemple:

16  Observa aquestes  
imatges i escriu per  
a cadascuna un nom  
individual i un de  
col·lectiu:

Gramàtica. EL NOM: COMÚ, PROPI, INDIVIDUAL, COL·LECTIU

I es dona per fi el tret de sortida a la marató  
de Barcelona! Cada esportista enfila els 
primers metres ple d’energia. Alguns representen 
un equip, altres corren per afició, però tota la 
gent comparteix la il·lusió per l’esport. I és que 
fer esport és a l’abast de qualsevol persona: 
unes vambes, la roba adequada i… a córrer  
per la ciutat s’ha dit! En Sandro Garmentia, el 
corredor que va guanyar l’any passat, explicava 
així l’experiència al nostre micròfon…

a) Fa referència a un indret qualsevol.

b) Fa referència a un indret concret.

c) Es refereix només a un element.

d) Es refereix a un conjunt d’elements.

e) Esmenta un element que es pot tocar.

f) Esmenta sentiments o emocions.

Els noms serveixen per anomenar persones, animals o coses. N’hi ha de diversos tipus:

•  Els noms comuns fan referència a qualsevol persona, animal o cosa sense especificar (corredor), 
mentre que els noms propis identifiquen un element concret, diferenciant-lo dels altres (Sandro).

•  Els noms individuals es refereixen només a un sol element (persona), mentre que els noms 
col·lectius es refereixen a un conjunt d’elements (gent).

FUTBOLISTA CANIGÓ
JOANA RASPALL

RIU

DORAEMON
POLÍTIC

TORTOSACONTINENT
SERRA

LADA MADONNA

Comú Propi

país Luxemburg

Propi Comú

Barbanegra pirata
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17  A partir de les següents emoticones, anota un nom concret i un d’abstracte. Per exemple:  
cor (concret) - amor (abstracte).

18  Escriu el nom concret que falta i anota el nom abstracte al qual fa referència cada situació:

•  Fa que mai no et sentis sol, perquè sempre tindràs un  al teu costat. ▶ 

•  M’agafa quan penso en aquell  tan horrible que apareixia a la pel·lícula. ▶ 

•  La sento quan veig que viu en una  tan espectacular, i no ho puc evitar. ▶ 

•  En Jaume en fa quan juga a , perquè s’amaga l’as sota la cuixa. ▶ 

19  Completa aquestes oracions amb un nom individual, col·lectiu, comú, propi, concret o abstracte. 
Encercla els noms que has escrit segons la llegenda:

•  El  de la Xènia es diu  i és un petaner.

• El  és de treballar tant i descansar poc.

• La  de participar en una causa solidària és immensa.

•  Els membres de la  Clau de Sol van fer un concert entre els  de la fageda.

• He de portar el  al taller, que costa molt d’arrencar al matí.

• Mare, pare i filla formaven una  molt ben avinguda.

• En Pau era l’  que representava l’alumnat al Consell Escolar.

• Busca les paraules que no entenguis al .

• Els  de la tripulació van manifestar-se a la coberta del vaixell més llarg de tota la .

•  Els noms concrets esmenten elements que es poden percebre amb els sentits (veure, olorar…). 
Per exemple: flor. I els noms abstractes esmenten sentiments, emocions… Per exemple: bellesa.

Individual Col·lectiu Comú Propi Concret Abstracte

EL NOM: CONCRET, ABSTRACTE
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20  Observa les imatges i completa la paraula que representen, pensant que a cada parella hi falta 
una O i una U. Per fer-ho, fixa’t en les paraules de sota:

■  Quina relació tenen les paraules de colors amb les que has completat? De quina forma t’han ajudat  
a triar una opció?

21  Busca una paraula de la mateixa família de les següents en què el so de la O o de la U estigui  
en posició tònica. Fixa’t en l’exemple i completa:

FUMEJAR ▶ FUM

P◆NXAR

F◆RTALESA

D◆NAR

P◆RUC

P◆SAREM

ESTERN◆DAR

S◆PERA

22  Classifica aquests mots:

AUTO • LAPSUS • CANTO • DONATIU • TEXTOS • PORUS • AMADEU • LLUÇOS • PORXO • CALDO 

PESO • PASSOS • ESBARJO • SARAU • CACTUS • PEIXOS • DORMO • DINOU • TIPUS • PENSO

Ortografia. LES VOCALS O/U ÀTONES

F◆LLET F◆LLET

◆LLADA ◆LLADA

P◆NTET P◆NTET

•

ULL PUNT

PONT OLLA

FOLL

FULL

En alguns parlars, les vocals O i U sonen U quan es troben en síl·laba àtona (cacau - núvol).

Quan aquest so U apareix a l’interior d’una paraula, per saber si s’ha d’escriure O o U, cal buscar  
una paraula de la mateixa família en què la vocal estigui en una síl·laba tònica (FOC – FOGUERA).

S’escriuen amb O S’escriuen amb U

Fan  
el plural 
amb -OS

Acaben  
en -O

Són la 1a persona  
del singular del present 

d’indicatiu

Acaben en -AU, -EU, 
-IU, -OU

Són invariables  
acabats en -US 
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23  Com acaben tots els mots que corresponen a les il·lustracions? Escriu-ne els noms.

24  Prepara’t aquest dictat  
i fes-lo a la llibreta:

25  Escriu una oració utilitzant la primera persona del singular del present d’indicatiu d’aquests 
verbs:

26  Practica el que has treballat a través d’aquest enllaç farcit d’activitats de tota mena: 
http://enxaneta.info/activitats/o-u/8/15.

L’amo del restaurant diu que dormo a la palla, i que sóc  

un trasto. És un individu gasiu, un tipus que es creu qui sap  

què perquè un dia va guanyar un trofeu d’alta volada amb  

un gelat de cacau amb eucaliptus que serveixo a quatre gats.  

M’hi esforço, jo, us ho prometo, però ja en tinc dinou, i no vull  

dur cada dia la sopera ni fer de forner. Ho deixo. El meu somni  

és tenir una masia amb un porxo, cuidar pomeres i criar pollets. 

Seré tot un professional!

S’escriu amb O la primera persona del present d’indicatiu (truco, salto), els plurals que es formen 
afegint -os (guixos, frescos) i molts noms i adjectius que acaben en aquesta vocal (borratxo, 
romesco).

S’escriuen amb U les paraules que acaben en -au, -eu, -iu, -ou (Arnau, hebreu, adhesiu, Masnou)  
i els mots invariables acabats en -us (lapsus, tètanus).

Posar ServirEsprém
erSaltar
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 SABER FER

Resum:

L’Unai és un nen de 10 anys que, durant més d’un 

any, comparteix amb la seva família una experiència 

vital única viatjant arreu del món. El seu pare, fotògraf 

de natura, té la missió de buscar 7 animals en perill 

d’extinció per fotografiar-los. 

Resum:

Una nena de vuit anys té un do increïble: cada  vegada que s’enfada, el seu Dit Màgic llança càstigs sorprenents i transforma les persones en animals.  Això és el que els va passar als Gregg, els seus veïns, a qui va apuntar amb el dit i es van convertir en ànecs!

Planifica el teu treball

27  Llegeix aquest text i observa les idees principals destacades al primer paràgraf:

El resum

Un resum és un text curt que recull i exposa 
breument les idees principals d’un altre text més 
extens. Les idees principals aporten la informació 
més important de l’escrit. Es pot llegir com un text  
amb sentit, perquè no és la simple  
còpia de les paraules originals.  
Tampoc no conté opinions  
personals de qui l’escriu, ni  
referències directes al text  
que s’està resumint.

Utilitzem el resum en molts àmbits diferents: és una 
tècnica d’estudi que ajuda a comprendre millor el  
que volem aprendre i també per conèixer l’argument 
d’una pel·lícula, d’una obra de teatre o d’un llibre  
que volem llegir.

La patatera prové de l’Amèrica del Sud, i va ser importada pels conqueridors espanyols.  
La patata és un tubercle, és a dir, un òrgan subterrani de la patatera (Solanum tuberosum) 
que li serveix de reserva d’aliments. A la tardor, quan la part aèria de la planta es mor,  
el tubercle sobreviu sota terra. I a la primavera, quan torna el bon temps, comença  
a produir brots que es convertiran en una nova patatera i que s’alimentaran de les 
reserves d’aigua i midó de la patata. Podríem dir, doncs, que les patates són el rebost de  
la patatera, que un cop hagi crescut produirà noves patates per sobreviure a l’hivern següent.

Els historiadors creuen que no va ser fins a finals del segle xvi, cent anys més tard de l’arribada 
de Colom al Nou Món, que es van començar a cultivar al sud d’Europa. Però al principi no van 
tenir gaire èxit. I és que, durant molt de temps, la patata es cultivava sobretot com a menjar per 
als animals de granja i només les famílies més pobres en menjaven.
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28  Prenent com a model la  
selecció del primer paràgraf,  
fes una llista de les idees  
principals del segon a la  
llibreta.

29  Llegeix el resum del primer  
paràgraf i respon a les preguntes:

•  Hi apareixen totes les idees assenyalades al primer text?

•  Estan escrites literalment o es transformen per donar sentit al nou text?

30  A partir de les idees que has assenyalat, redacta el resum del segon paràgraf.

Elabora el teu guió

31  Redacta ara tu el resum d’aquest text. Per fer-ho, assenyala-hi les idees principals  
i escriu-les amb les teves paraules, de manera que el nou text sigui fàcilment comprensible:

Comparteix el resultat 

32  Intercanvia el teu resum amb el d’un company o companya. Valora amb un comentari  
la selecció de les idees principals, la brevetat del text i la claredat de la redacció.

Font textos: Adaptacions de Cavall Fort 1269 i 1099.

La patatera prové de l’Amèrica del Sud. La patata és un tubercle que a la tardor sobreviu sota 
terra, i a la primavera produeix brots que s’alimenten de les reserves d’aigua i midó de la patata 
i que es convertiran en una nova planta.

Ni els grecs ni els romans no coneixien el sucre. Tampoc, és clar, els humans de la prehistòria. 
Durant milers i milers d’anys, homes i dones van endolcir el menjar amb mel. Aquest és un 
producte fabricat per les abelles a partir del pol·len de les flors.

Els prehistòrics anaven a recollir la mel dels ruscs de les abelles pujant amb cordes als arbres  
i la recollien en un cistell. Generalment, les dones recollien la mel. Intrèpides, s’enfrontaven  
a uns insectes que es defensaven tot picant-les.

Més endavant, els pobles ibers van inventar ruscs artificials que serveixen perquè les abelles 
dipositin fàcilment la mel i aquesta es pugui recollir millor, que estigui més a l’abast de la gent. 
No eren casetes de fusta com els d’avui, sinó tubs de ceràmica apilats.
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Escriure per gaudir

Què és la literatura? Es podria resumir com un text que està escrit 

per fer gaudir amb la seva lectura. Això fa diferent un conte, un 

poema o una obra de teatre de, per exemple, una llista de la compra, 

un diccionari o una recepta de cuina.

La literatura, tanmateix, va molt més enllà de la diversió. Pretén  

que el lector senti emocions i es faci preguntes. Un text literari ens  

fa viatjar en l’espai i el temps.

1  Llegeix aquests dos textos i fixa’t bé en com són de diferents.

 ■  Quin dels dos et sembla un text literari? Per què?

Com és el llenguatge literari?

És un llenguatge juganer, que busca i remena entre les paraules per trobar aquelles que sonin millor, 

que rimin, que cridin l’atenció. Això sí, hi ha tantes formes d’escriure com persones, perquè cada 

escriptor té el seu estil.

2  Llegeix aquestes oracions i marca les que et semblin literàries:

• Quan obris l’ordinador, recorda que la contrasenya és «Odissea 2017».

• ROVELLÓ: –Ai, quina por que tinc! Jo vull tornar a casa!

• Per al cap de setmana s’esperen pluges torrencials.

• Llavors, Guifré va començar a córrer cap al castell, sense mirar enrere.

• Ser o no ser, aquesta és la qüestió.

• D’aquí setanta metres, giri a l’esquerra, després continuï recte.

El buldog anglès és una raça de gos originària  

de les Illes Britàniques. Té el pèl curt i de color  

sorra, i és baix i ample de complexió, amb un 

aspecte fort i corpulent, amb un cap gros.

Que és trista la vida d’un buldog! No diré ésser  

tan lleig, perquè es pot ésser molt lleig tot i no 

essent buldog. Però tenir tantes dents, tanta 

força i tant de mal geni, i no poder bellugar  

una pota que l’amo no ho vulgui (…).

Carles riba, «Sis Joans»

Agafa el primer paper escrit que 
tinguis a mà i llegeix-lo: és un 
text literari? Si has respost que 
sí o que no, vol dir que saps  

què és la «literatura». Tot i així, 
en farem un repàs no fos cas 
que confonguessis un manual 

d’instruccions amb una novel·la! 

Un anunci  

és literatura?

E X P L O R E M L A

L I E R A T U R AT
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En vers i en prosa

Sí, i se’n diuen gèneres. Classifiquem la literatura en tres grans  

grups: teatre, poesia i narrativa. 

El teatre és un text basat en els diàlegs entre personatges. Tot i que  

és un gènere escrit per ser representat en un escenari, també  

podem gaudir de la seva lectura.

La poesia té especial cura de les paraules que fa servir, perquè busca  

una sonoritat especial. Sovint, no sempre, hi ha paraules que rimen,  

i de vegades també hi ha un ritme provocat pel nombre de síl·labes  

(la mètrica).

La narrativa és el gènere més llegit. Són històries de ficció –tot i que  

de vegades estiguin basades en fets reals– que ens fan vibrar, riure,  

patir, emocionar-nos… Hi ha narracions curtes (conte, relat)  

i llargues (novel·la).

3  Busca, si no en recordes cap, i escriu unes línies de cada gènere.

Un gènere molt «llegit»: el llenguatge publicitari

Potser no ens n’adonem, però cada dia llegim un munt de textos,  

els textos publicitaris. Penjats a les parets, en fulletons o en pantalles,  

aquests textos tenen molt en comú amb el llenguatge literari. 

L’eslògan publicitari també tria bé les paraules, amb fórmules que  

rimin o siguin fàcils de recordar, com per exemple: «Pensa diferent»,  

«Torna a casa per Nadal», «Des de sempre i per sempre». 

4  Busca eslògans d’anuncis i copia’n uns quants a la llibreta.  
T’animes a inventar-ne un? 

Qui soc?
Vaig escriure una de les novel·les 
més llegides de la història de la 
literatura, protagonitzada per 

una nena que entra en un món 
estrany, màgic i… meravellós.

Investiga de quina novel·la  
es tracta i anomena quatre dels 
personatges que hi apareixen. 

En què destaca cadascun?
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