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1 Comprenc un poema

El planeta content
Rodant com una pilota
de futbol pel firmament
va la Terra nit i dia
sense parar un moment.

Quan veu un altre planeta
el saluda amablement:
–Bon dia, senyora Venus!
–Bona nit, Mart el valent!

Si és de dia, la il·lumina
el Sol daurat i calent,
i si és de nit l’acompanya
la dolça Lluna d’argent.

No és estrany que sempre estiga  
el planeta tan content!

1  Encercla. A què s’assembla la Terra, segons el poema?

2  Escriu el nom de cada astre on corresponga.

Terra Sol Lluna Mart

 És daurat i calent�    És un planeta content�  

 És un planeta valent�    És dolça i d’argent�  
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3  Observa i completa.

4  Copia substituint la paraula en negreta per una de les proposades que 
signifique el mateix.

5  Busca en el poema i copia. Com saluda la Terra els altres planetes?

 A la nit, les estrelles omplin el firmament�

La iaia portava unes arracades d’argent�

la signatura  •  la fortalesa  •  el cel

de ferro  •  de plata  •  d’or

S<^ éfi ∂æ ,   
acompanyå lå Terrå.

S<^ éfi ∂æ ,  
i¬'luminå lå Terrå.

COMPETÈNCIA LECTORA
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La comunicació

RECORDA

Les persones necessitem comunicar-nos� La comunicació és el procés a través del 
qual les persones fem saber als altres què pensem, què sentim, què volem…

Podem comunicar-nos de moltes maneres (amb gestos, amb imatges, amb sons), 
però la forma de comunicació més habitual entre les persones és el llenguatge�

1  Digues en quina situació no hi ha comunicació i explica per què.

E”> lå situació  no h^ hå comunicació πerq¤ê  

A B C

2  Observa el dibuix i encercla seguint la clau.

Una persona que es 
comunica amb un so�

Una persona que es  
comunica amb un gest�

Una persona que es 
comunica amb el llenguatge�
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4  Relaciona amb números. Què vol comunicar cada cartell?

5  Explica. Què signifiquen aquests senyals?

 No xafeu la gespa�  Utilitzeu les papereres�

 Està prohibit banyar-se a l’estany�  Els lavabos estan en aquella direcció�

 Està prohibit pescar�  No doneu menjar als ànecs�
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3  Escriu al costat de cada situació la forma de comunicació que s’hi utilitza.

 Un vaixell fa sonar la sirena quan entra al port�  

 Un xic acomiada una amiga agitant un mocador�   

 Un senyal prohibeix aparcar en un carrer�   

 Una presentadora de ràdio dóna una notícia�  

1
GRAMÀTICA
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El so K

RECORDA

El so K es pot representar amb c o amb qu�

• S’escriu c davant de a, o, u�

• S’escriu qu davant de e, i�

1  Ratlla les paraules que no contenen el so K.

2  Completa aquestes paraules amb c o qu.

3  Escriu aquestes paraules en plural seguint l’exemple.

cistella

blanquinós

col·legi

recepta

celebrar

mocador

vaquer

bici

culpa

abraçada

    barca          barq¤efi   taca   

    tomaca     mosca   

 b®efi  il¬efi ba¬  ó på e† efi u† 

  arπetå efi  ífi ul¬ero† rå etå
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4  Completa amb c o qu.

5  Copia substituint els dibuixos per paraules amb c o qu.

  L”å µeuå  osinå M”a^  å t®eballå e>  
u> saló ∂æ πerr¤ eriå ^ må illat@æ.

 M”^ e¬ efi urå å lå uinå.
  A ¬´arb®æ ∂e¬ antó, jå no l^  

edå aπ fullå. inå πenå!
  L´æ  iπ ∂æ bàfi e† ∂æ ¬´efi olå  
hå guanya† e¬ ampiona†. 

 Als                                 els agraden molt les                                 �

 Com et menges l’arròs, amb la                              o amb la                              ?

 He vist una pel·lícula d’un                i unes                          �

 Els                          tenen una                   molt gran�

 En aquest                            venen uns                                 boníssims�

1
ORTOGRAFIA
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L’excursió

1  Relaciona cada objecte amb una acció.

3  Aquests noms tenen les paraules canviades. Escriu-los correctament  
on corresponga.

prismàtics brúixola llanterna càmera

sac de muntanya ulleres de campanyatenda de dormir botes de sol

orientar-se fotografiar il·luminar observar

2  Forma oracions amb les paraules que has emparellat seguint l’exemple.

 E”lfi prismàticfi fiªuße> πe® å obßerva® e¬ paisat@æ. 
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4  Ordena les lletres i escriu el nom d’alguns objectes necessaris per a una excursió. 
En acabant, localitza’ls en el dibuix.

5  Fixa’t en la brúixola i escriu els punts cardinals on corresponga.

6  Observa el dibuix i digues on està cada element respecte del punt roig.

1 T S A Ó B  

2 T I L A M O X L  

3 T E B S O  

4 R O G R A  

5 P R O T E T O R C   

 El bosc    El riu  

 La muntanya    El llac  

nor∂

su∂-es†

1
VOCABULARI
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DEMANAR INFORMACIÓ SABER FER

1  Observa el cartell i marca la informació que hi figura.

2  Escriu un correu en què preguntes per les informacions que no has marcat.

L’Associació El Llampec  
organitza una festa el dissabte  

20 de setembre per donar  
la benvinguda a la tardor�

      Vine i t’ho passaràs molt bé�

 Quin acte s’organitza�

 Qui l’organitza�

 On se celebrarà�

 Quin dia tindrà lloc�

 A quina hora començarà�

Motiu del 
correu

Informació 
demanada

Salutació

Agraïment

Comiat

Signatura

FESTA DE LA TARDOR

Si en vols més informació, escriu un correu  
a info@assocllampec.com

Per a: 

Assumpte: 

Adreça

Objectiu
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ACTIVITATS DE REPÀS

1

2  Completa amb c o amb qu.

3  Escriu una oració amb cada paraula representada.

  

  

   

  R”å e¬ d¤ elfi a∫±llfi mol† urtfi.

  Joå iµ hå ompra† å ifi.

  Òfi a® hå ƒe† unå o å 
∂æ piµentó ^ tomå å.

  A” estå vå å éfi bla> å 
amb tå efi >eg®efi.

1  Relaciona. Quina forma de comunicació s’utilitza en cada cas?

gestos sons imatges llenguatge

UAUAUAUA

Quedem  a la  
vesprada?
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