
SOLUCIONARI DE LA FEINA DE CATALÀ 4t  Segona quinzena. (30 al 8 d’abril)

Tornam a enviar les correccions de Català perquè hi faltava un document.

Lectura T. 9.  Com podeu veure nins la lectura dues vegades era de les pàgs. 118 i 119

Pàg.  Llegir  dues  vegades,  cercant  al  diccionari  «físic»  o  «on  line»  les  paraules  que

desconeguin. 

-Pàg.120 i 121 

Nº 4: En Ramonet se sent trist. Ha fuit de l’escola perquè els alguns dels seus companys

li fan bromes de mal gust i li peguen. És a dir, no l’accepten tal com és.

Nº 5: Se’n reien d’ell perquè  li agrada llegir, tenia els ulls grossos com a plats i no fa el

mateix que ells.

Nº 6: Va deixar l’escola, la pala i la xapeta i se’n va anar al bosc. Decideix anar a veure

l’àvia Sàvia.

Nº 7: Pel camí va trobar un porcell, un llop, un gall, un liró, una guineu, una formiga, un

llagost, un granot, un poriol, una serp, una gallina, un mussol, un pop, un conill, una cabra,

un esquirol, una colònia de cuques de llum i un pingüí.

Nº 8: Resposta oberta.

Nº 9:  L’ avia Sàvia vivia en mig d’un prat en una barraca de joncs al final del camí.

Nº 10: No.

Nº 14: resposta oberta.

Nº 18: resposta oberta.

Expressam opinions. 

-Pag. 122.

Nº2:

-Situació 1: 

a) Un grup d’alumnes de 4t de primària.

b) La quantitat de deures que els posen.

c) Parlar de la situació i aconseguir que no els manin tanta tasca.  Que quasi no els queda

temps per jugar.

d) El mestre perquè pot creure necessari fer tants de deures.

-Situació 2:

a) Una alumna que ha començat cinquè.

b) Que no pot jugar a bàsquet, ja que els seus pares volen que faci unes altres activitats.

c)  Ella defensa poder jugar a bàsquet amb les seves amigues. Fa les activitats que els

pares volen i ella voldria fer-ne un altre.

d) És evident, els pares opinen diferent. Els volen que faci teatre perquè ells són actors.



Nº3 

Resposta oberta.

Pàg.123

Nº3

Resposta oberta.

*Copiar el recorda sobre l'eslògan. I escriure quatre frases o eslògans.

-Pàgs. 124 i 125.

Copiar els requadres dels demostratiu i dels possessius al quadern.

*Pag. 124

Nº2:  (no s’havia de fer, però si l’heu fet, aquí està la seva correcció)

– Aquelles nines que vénen per allà van a la meva escola.

– Ja hem arribat aquesta és la nostra casa.

– Podríem regalar a na Mercè una d’aquelles pepes que vàrem veure a la fira.

–  Aquesta /Aqueixa vegada no m’enganaràs, jo aniré per  aquest camí d’aquí i  tu per

aquell d’allà.

Pàg. 125.

Copiar un poema  al quadern, fer un dibuix i aprendre’l de memòria.

Nº4: 

Poema 1 (verd): meva.

Poema 2 (taronja): teu.

Poema 3 (lila): meva.

Poema 4 (cel): meus.

Pàg 128.

Copiar el requadre

Nº 2.

Intranquil, desordenat, desfer, invisible, insegura, descontent, desaparèixer, inconscient,

desocupa, informal, desconnectar.

Nº 4

Content, acabar, humil, primer, abans agafar.

Pàg 129.

Nº5.

Resposta oberta.

Pag. 130.

Nº2.

Vermell demostratius: aquest, aquella. Aquell. Aquestes. Aquesta.



Verd possessius: meu, meva. Vostres. Nostra. Mon, ma, meu, vostra. Aquesta

Nº3.

Resposta oberta.

Nº 5. (No s’ha explicat, per tant no importa fer-la,  de totes maneres les respostes serien)

-casa, donzella, pesar, cosa, alzina, naturalesa, ozó, posar, senzill.

Pàg.131

Nº 8.

Cansar-descansar,    despertar-se-adormirse,   sortir-entrar,    devallar-pujar,

anar-tornar,   apagar-encendre.

Nº 10 i  no Nº 19 (hi ha un error a la pàg de la feina encomanada referent a l’activitat.)

Però també posaré la resposta del nº 9, per si heu fet el 9. (corregiu el que heu fet, l’altra

no és necessari fer-lo)

Copiar una de les dites

Nº10

*La temperatura és variable, fa vent, els camps verdegen.

*Les parelles que rimen són:       Marçot-pot, marcet-fred, verdor i flor,    ventós i plujós.

*L'augmentatiu marçot i el diminutiu marcet.

Nº9

Madur i verd en aquest cas no són antònims.  L’antònim d’home madur seria home jove.


