
CATALÀ: UNITAT 10.

– Lectura:
pàgs. 132 i 133.

– Comprensió:

pàg.134.-

nº4: Cada un té un do diferent i el seu nou es correspon amb el do que posseeixen.

nº5: Per fer el bé allò on els necessitassin.

nº6: El varen conèixer quan es trobaren amb un carro encallat dins el fang i, en Bigots-i-

filacs el va treure del fang amb els bigotis.

nº7: Perquè hi havia un drac que no deixava viure la gent. 

nº8: S’enduia tot el menjar i fins i tot els nins i nines d’aquell poble.

nº9: Resposta lliure. 

– Vocabulari:

pàg. 135.-

nº 1: PLUJA  –  MAR  –  RIU  –  TORRENT  –  VAPOR  –  GEL.

pàg. 136.-

nº 1:  (copia-les)  i aprèn-ne  una.

Nº3:  (Fer-la individual): 

Pàg. 137.-

Llegir nº1 i nº 2 .

nº 3 d

Descriure Cala d’Or: resposta lliure.

Pàg.142.- 

nº1: llegir.

Nº3: 

Moll: Obra de pedra o fusta construïda en un port de mar o a la riba d'un riu per facilitar 

les tasques de càrrega i descàrrega o perquè hi atraquin les embarcacions.

Ex. Amarren la barca al moll de llevant. 

Moll: Que es deforma fàcilment, especialment per la pressió.

Ex. La plastilina és un material moll. 

Carta: Paper escrit i dirigit a algú per comunicar-li alguna cosa.

Ex. He escrit una carta al Reis.

Carta: cada una de les cartolines que formen els quatre colls (espasa, basto, oro i copa) 

que serveixen per jugar.



Ex: El set i mig és un joc de cartes.

Serra: eina consistent en una fulla d'acer proveïda d'una sèrie de dents agudes en una de 

les seves vores, subjecta a un mànec i que, moguda reiteradament cap envant i cap 

enrera, serveix per a tallar.

Ex: Hem tallat la branca amb una serra.

Serra: cadena de muntanyes.

Ex: Farem senderisme per la Serra de Tramuntana. 

Nº4 i nº5: 

ESTRELLA: (de mar/del cel).  

CLAU: (per obrir la porta/per clavar a la paret).

CARAGOL: (mol·lusc/ part interna de l’orella).

PLOMA (per escriure/de gallina).

FULLA: (d’arbre/de quadern).

RATOLÍ: (del teclat/mamífer).

Pàg. 143. Tasca. Comprensió lectora al quadern.

nº 1.

1.- Han dinat quatre persones.

2.- No. Tres persones han demanat postres.

3.- Han begut aigua.

4.- 50+20= 70 // 70-53= 17. Li tornaran 17 euros.

5.- Un quiosc.

6.- Al restaurant: el més barat és el cafè i el més car la lassanya vegetal.

     Al quiosc: l’objecte més barat les bolles i el més car la corda.


