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PÀGINA  4

fulletó  ------- 7 paraules iguals
electorat  ---- 3 paraules iguals
superior ----- 6 paraules iguals
cartera  ------ 5 paraules iguals

PÀGINA  6

1- A 30º c
2- És un líquid dels  estómacs dels 
remugants i serveix per coagular la 
llet.
3- S’ha de deixar reposar un temps.
4- Uns dies.
5- Pot ser d’un any.
6- Industrialment, amb màquines.
7- Burgos, brie, rocafort, parmesà, 
Maó.
8- De vaca, ovella, cabra i altres.
9- No, depèn de l’elaboració, 
l’origen, el temps de maduració i el 
tipus de llet.

PÀGINA  7

Començarem les obres el mes de ju-
liol.
En Manel va convidar a tota la famí-
lia al cinema.
La setmana que ve hauré de lliurar 
tots els deures.
Aquest cap de setmana anirem a la 
platja.

 collir llençar
 llardós polit
 silenciós sorollós
 escàs abundant
 car barat
 públic privat

 ressec humit
 traïdor fidel
 voluntari obligat
 acostar separar

PÀGINA  8

dia     branques     l’era     troncs     
foc     Marc      observant

PÀGINA  9

Horitzontals
1.- Quiròfan
2.- Alcalde 
3.- Primer
4.- Enfilar

Verticals
1.- Quàdruple
2.- Incendi
3.- Oblit
4.- Aleta

PÀGINA  10

molt  –  posat  –  bitllet  –  havia
estona  –  porta  –  gran  –  sobte

PÀGINA  11

una fleca                        un avi
una barra de pa             una gorra
sis                                   un rellotge

P                       F
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PÀGINA  12

Donar un cop de mà - ajudar
Xerrar pels colzes - enraonar molt
Veure les estrelles - sentir un fort dolor
No badar boca - estar callat

1.  no va badar boca.
2.  veure les estrelles.
3.  donar un cop de mà.
4.  xerra pels colzes.

 pasta vesper estel
 lliri colom guru
 ossos tretze recte
 cala clínic cúmul

PÀGINA  13

festa  –  ermita  –  confits
caramels  –  cavall  –  colla

forner  –  bandera

PÀGINA  14

1 --------- F
2 --------- V
3 --------- F
4 --------- V
5 --------- V
6 --------- F

- ...i m’he comprat...
- ...a la biblioteca a...
- ...a banyar-me.
- El meu padrí...
- ...uns quants dies...

PÀGINA  15

rema – mare
cant – tanc
tropa – porta
salmó – molsa
avet – teva
sopar – posar
tacar – carta
tona – nota
retall – taller
ratlla – tallar

PÀGINA  16

decoratius  -----  ornamentals
antic  ------------  vell
àrabs  -----------  xinesos
nusos  -----------  trenes
tapissos  --------  quadres
fil  ----------------  cordó
labor  ------------  treball
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PÀGINA  17

marató  ----------  cinquena paraula
escarola  ---------  tercera paraula
carpeta ----------  segona paraula
ventilador  ------  setena paraula
finestra  ----------  primera paraula
pijama  -----------  vuitena paraula
remugar  --------  quarta paraula
taronger  --------  sisena paraula

1. ---  la clau
2. ---  el xiulet
3. ---  el paraigües

PÀGINA  18

La mestra ha donat els premis.
En Pere ha perdut la motxilla.
Giovanni Picolo farà un concert.
L’àvia ens ha cuinat un pastís de xo-
colata.
Aquest gos és del meu cosí.
En Joan ha celebrat l’aniversari.

PÀGINA  19

 ocells parts del cos arbres  
 oreneta maluc alzina
 lloro colze xiprer
 gavina coll ametller
 pardal canell palmera
 canari orella olivera
 colom mà roure
   cirerer

fa got

PÀGINA  20

1  ---------  3ª resposta
2  ---------  1ª resposta
3  ---------  6ª resposta
4  ---------  7ª resposta
5  ---------  4ª resposta
6  ---------  2ª resposta
7  ---------  5ª resposta

PÀGINA  21

1  ----------  Definició
2  ----------  Hàbitat
3  ----------  Alimentació
4  ----------  Morfologia
5  ----------  Reproducció

R A N I U C M B

I M E N J A R B

S W R E T N N E

O Q U R Y T Y U

C P I N T A R R

D O R M I R C E

S J H G D R X Z
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PÀGINA  22

 pa le ta pa ta da
 ga le ta ta pa da
 na ta da ta

PÀGINA  23

-L’Òscar està molt content perquè 
aquest any farà un creuer.
-La Tina celebra el seu aniversari a 
casa seva.
-Hem rebut una postal de la tieta El-
vira des de Noruega.

 calla (truita) pèsol
 fruita frondós trucar
 cruïlla pena (carpa)
 pruna (carta) cigne
 trona cinturó pesca
 (cistell) poni (pedra)

PÀGINA  24

1 – Són cançons.
2 – Els mariners i els pescadors.
3 – La que es titula: El meu avi.
4 – Un cremat.
5 – Rom, cafè, sucre, canyella...

PÀGINA  25

anorac

PÀGINA  26

 conversar xerrar enraonar
 bonic formós bell
 darrer últim final
 esplèndid excel·lent meravellós
 gresca xerinola xivarri
 llepafils maniàtic primmirat
 pom tirador agafador

PÀGINA  27

xocolata – bocí – pa – solució
berenar – massa – curt – vella 

mai – compte – res – pa
xocolata – berenar

fi

tap

PÀGINA  28

- L’aigua dolça és un bé escàs.
- L’arc de Sant Martí es forma quan 
els raigs solars travessen les gotes 
de pluja.
- Els excursionistes; cinc escaladors i 
un guia van aconseguir fer el cim.

cigonya          cirera          cinema

Pere Marcel  Toni   Xavier Carles
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PÀGINA  29

Cangur:
mamífer          salts          bossa

Flauta:
vent          forats          bufa

Lampista:
persona          d’electricitat

Llibreta:
fulls          espiral

PÀGINA  30

feina - 2 antibiòtic -9 obres -3
roda -10 cinema -8 llibre -7
concert -5 música -11 replà -3
cap -1 geranis -6 Laura -2
pare -11 metge -9 casa -4


