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Unitats Escolte i parle Vocabulari Llig i comprenc 
un conte

1  La festa d’aniversari 6
Identificar persones

Donar les gràcies

El parc infantil La festa d’Escarlata

2  Passeig al mirador 14
Ordenar un itinerari

Justificar una elecció

L’excursió Una família nombrosa

3  Jugant al parc 22
Identificar un joc

Convidar algú

Jocs tradicionals Diumenge al Riuet

4  Arriba la neu 30
Completar un dibuix

Contar una experiència 
personal per telèfon

La neu La primera nevada

5  A la clínica veterinària 38
Retindre informació bàsica

Animar algú

La clínica veterinària Sol i Lluna

6  Quanta animació! 46
Identificar una escena

Expressar preferències

Espectacles  
de carrer

Un concert accidentat

7  Observant insectes 54
Identificar el significat  
d’una paraula

Donar pistes

Els insectes Camp de roselles

8  Un passeig pel centre 62
Identificar un edifici

Descriure una persona

El centre de la ciutat El bosc sense arbres

9  Cuidem el parc 70
Mantindre l’atenció

Parlar sobre una planta

La cura del parc Llibres per a  
la primavera

10  A la gelateria 78
Associar imatges amb  
la seua descripció

Representar una conversa

La gelateria Gelats emocionants

11  Al riu 86
Comprendre normes

Donar arguments

Activitats al riu El viatge de Carolina

12  A l’escola 94
Completar una nota d’avís

Demanar informació

L’entrada a l’escola Els cartells misteriosos

13  A reciclar! 102
Entendre una explicació  
Expressar possibilitats

El reciclatge Un flascó de perfum

14  Recuperant el passat 110
Identificar un objecte

Fer preguntes

L’excavació 
arqueològica

Una troballa 
inesperada

15  A la botiga de joguets 118
Ordenar instruccions

Fer un anunci

Els joguets El viatge secret
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Conec la llengua Saber fer Llig altres textos

L’abecedari

Paraules amb c i qu

Escriure una invitació d’aniversari Poema: Per molts anys!

Paraules i síl·labes

Paraules amb g i gu

Explicar una ruta Text informatiu: Paisatges curiosos

L’oració

El punt i la majúscula

Explicar un joc Poema: Un passeig amb bici

Classes d’oracions

Els signes d’interrogació (?) i d’exclamació (!)

Contar una anècdota Text informatiu: El pronòstic  
del temps

L’oració: subjecte i predicat

Paraules amb mp i mb

Descriure una mascota Poema: El gat

Els pronoms personals

La R forta

Anunciar un acte Text informatiu: Un titella famós

El substantiu

La R suau

Escriure un conte Poema: La marieta

Substantius masculins i femenins

Paraules amb j i g

Descriure un lloc Text informatiu: Una plaça molt 
animada

Substantius en singular i en plural

Paraules amb br i bl

Descriure un personatge fantàstic Poema: El parc a la primavera

Classes de substantius

La majúscula en els noms propis

Elaborar el menú d’un restaurant Text informatiu: Un gelat d’aire

Els determinants

L’apòstrof

Escriure una carta Faula: El gos i la seua imatge

L’adjectiu

Paraules amb s i ss

Escriure un text per a la revista  
de l’escola

Conte popular: La gerra del llac

El verb en present

Paraules amb ç i c

Elaborar un cartell Còmic: Una bona lliçó

El verb en passat

Paraules amb z i s

Fer un catàleg Llegenda: La llegenda del Cabeçó 
d’Or

El verb en futur

La coma (,)

Escriure instruccions Cançó popular: Mareta, mareta
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El teu llibre de Llengua

De segur que a l’escola parles amb els companys  
i les companyes i els escoltes amb atenció. A més,  
ja deus saber llegir i escriure prou bé, veritat?

Al llarg d’este curs tindràs l’oportunitat de continuar  
millorant i d’aprendre moltes coses noves.  
Les classes de Llengua t’ajudaran a aconseguir-ho.

Estàs a punt? Doncs, endavant!

Llegiràs i comprendràs

Hi ha un muntó de lectures variades  
esperant-te dins d’este llibre:

•  Contes que narren històries  
que els passen a xiquets com tu,  
a curiosos i sorprenents animals  
o a personatges fantàstics. Viu  
amb ells un bon grapat d’aventures!

•  Textos informatius ben interessants sobre  
temes que despertaran la teua curiositat. 

•  Poemes que t’ajudaran a descobrir  
la màgia i la musicalitat del llenguatge.
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I a més…

Escoltaràs textos orals diversos a partir dels quals 
hauràs de resoldre activitats variades.

També aprendràs i milloraràs la teua manera 
d’expressar-te oralment a l’hora de felicitar algú, donar 
la teua opinió, explicar coses que t’han passat, etc. 

Escoltaràs i parlaràs 

Durant el curs elaboraràs textos molt variats: contes, normes de joc, 
menús, descripcions, cartells... 

Perquè pugues comprovar com millores al llarg del curs, guarda les 

activitats que porten el símbol 
 
en el teu dossier d’aprenentatge  

personal o portfolio, ja corregides i amb la resposta  
a estes preguntes:

 Quins passos has seguit per fer l’activitat?

 T’ha resultat fàcil o difícil de fer?

 En què has de millorar?

Escriuràs 

Gràcies al programa Conec la llengua descobriràs  
un muntó de coses que t’ajudaran a expressar-te 
cada vegada millor en valencià.

I amb les activitats de repàs final de les unitats 
podràs saber què has aprés i què necessites millorar.

5



BANC DE PARAULES

tobogan llançar-se

xarxa botar 

rampa enfilar-se

pujar  engrunsar-se

 On es troben estos xiquets  
i xiquetes? Com creus que  
s’ho passen?

 Què es pot fer a la zona de jocs? 

 Has estat alguna vegada en un 
parc així? Com t’ho vas passar? 

La festa d’aniversari1
CAFETERIA

6 Comunicació oral



Escolte i parle

1  Escolta i marca. De qui és l’aniversari? 

   Escolta ara la pista 2 i ordena. En quina llengua la felicita cada un?

 En gallec.                     En castellà.                En basc.  

2  Dóna les gràcies a Joana per haver-te convidat a la festa. Què li diries?

3  EDUCACIÓ EN VALORS. Valore l’amistat.

 Per què és important tindre amics?

 SABER FER

TASCA FINAL

Escriure una invitació d’aniversari

Al final de la unitat escriuràs una invitació per  
a convidar qui tu vulgues a la teua festa 
d’aniversari. Ja voràs que fàcil que és! 

T’agraïsc que...
Moltes gràcies per... M’alegre molt que...

CAFETERIA

Perquè tens algú 
amb qui jugar.

Perquè t’ajuden quan 
tens un problema.

Perquè...
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La festa d’Escarlata
Faltava poc perquè tocaren les dotze d’una nit  

gelada i negra. Asseguda al peu d’una carrasca  

mil·lenària, acompanyada pel seu mussol,  

la bruixa Escarlata plorava abraçada a la seua  

granera.

–Ai, que no em vol ningú! –cridava molt trista.

Plorava perquè s’acabava el dia del seu  

aniversari i ningú s’havia recordat de felicitar-la ni  

de fer-li un regal. Com no havia de plorar, si era  

la bruixa més trista i més sola del bosc? I del poble,  

de la comarca, del país... De l’univers sencer! 

De sobte, el mussol llançà un udol tan fort que féu tremolar  

el barret d’Escarlata. La bruixa deixà de plorar i s’alçà de colp. 

Alguna cosa passava! El seu mussol no udolava sense  

un motiu de pes.

Escarlata quedà bocabadada.  

Pel camí arribaven en processó bruixes, 

fades, donyets, bruixots, mags...  

Tots carregaven amb un regal i tots 

portaven un ciri encés. Semblava 

una processó de cuques de llum! 

–Moltes felicitats, Escarlata!  

–cridaren tots alhora.

Escarlata, feliç, es netejà la cara, 

somrigué i començà a omplir d’aire 

els pulmons. Li’n caldria molt per  

a apagar els tres-cents vint-i-quatre  

ciris del seu pastís d’aniversari  

d’un bufit!  

LLIG I COMPRENC UN CONTE

Busca les paraules 
destacades en  
El meu primer diccionari, 
al final del llibre.

8 Competència lectora
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1   Llig i marca la resposta correcta en cada cas. 

 Qui es lamentava d’esta manera? 

 La maga Curruixa.

 La fada Carlota.

 La bruixa Escarlata. 

 Per què se sentia així? 

 Perquè no tenia cap amic al bosc on vivia.

  Perquè ningú s’havia recordat de felicitar-la ni de fer-li  
un regal el dia del seu aniversari. 

2  Respon. 

 Quins personatges van arribar en processó pel camí?

 Quines dues coses portaven? 

 Què van dir en arribar?

3  Pinta. Quants ciris tenia el pastís d’aniversari d’Escarlata? 

Ai, que no em  
vol ningú!

234

342

242

423

324

124
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CONEC LA LLENGUA

N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M
1  L’ABECEDARI. Copia en minúscula el nostre abecedari i aprén-lo.

 

 

2  Pinta en cada cas la lletra que va darrere en l’abecedari.

 M  K
 

N
        

 E  F
 

D
        

 R  P
 

S  

3  PARAULES AMB C I QU. Encercla i escriu els noms. Què són?

 T U C O E T R D Q U  

  R E S Q U I R O L U  

 H C U L L E R A T Q  

  T A C A R A G O L T  

 T A M O S Q U E S Q  

4  Llig l’embarbussament següent tan ràpid com pugues.

 Quique cou alhora quinze coques de cocos i caquis. 

10 Iniciació gramatical i ortogràfica
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 SABER FER

Escric una invitació d’aniversari

1   Completa com vulgues les dades de la invitació al teu aniversari.

DIA DE LA CELEBRACIÓ  

HORA DE LA CELEBRACIÓ  

LLOC DE LA CELEBRACIÓ  

2  Subratlla la que preferisques. Què diries al final de la teua invitació?

 T’hi espere!                Serà molt divertit!              No hi pots faltar!

3  Completa la teua invitació amb les respostes de les activitats 1 i 2.

No oblides escriure el nom de qui convides ni firmar al final. 

INVITACIÓ PER A 

E”¬ diå , 

å ¬efi , 

©e¬ebra®Æ e¬ µe¤ ani√±rsar^ e>

.

Competència lingüística
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Per molts anys!

De sobte tot es fa fosc 

i callen de colp els crits 

i s’obri una porta al fons 

i hi entren amb el pastís.

Aleshores, a una veu, 

família, companys i amics 

et canten amb emoció 

l’aniversari feliç.

Els ciris has d’apagar 

i demanar un desig. 

Però... què pots demanar 

si el que vols ja ho tens ací?

Lluïsa March

1  Marca. Què se celebra en el poema?

 Una festa de disfresses.  Una festa d’aniversari.

2  Escriu 1, 2 i 3. Com passa?

Aniversari feliç...

LLIG ALTRES TEXTOS
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1  Escriu. Què diries a la bruixa Escarlata per felicitar-li  
l’aniversari?

2  Encercla la solució. Quin element del parc de boles és? 

3  Escriu les lletres que falten en cada sèrie seguint l’ordre alfabètic. 

a    c    e
  

g    i    k
  

s    u   

4  Ordena les lletres i forma paraules amb c i qu. 

5  Encercla les paraules anteriors.

 S’escriuen amb c S’escriuen amb qu

6  Fes un xicotet mural amb paraules que  
continguen ca, que, qui, co i cu acompanyades  
de fotos o dibuixos.

QU   T   F    
O   E   A   R

P   A    C   
M   N   A   A  

LL   I   N 
  O   C

Í     E   S   
S   QU 

    

ACTIVITATS FINALS

Pot servir per a jugar 
i també per a pescar.  

 tobogan          
 

 xarxa          
 

 rampa
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