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EL CARNAVAL
DELS ANIMALS

Quines històries
coneixes que
tinguin animals
com a
protagonistes?

Què puc aprendre?
• Els pronoms personals.
• Paraules amb bI, pl, cl, fl
i gl, i les grafies x i ix.
• L’ordenació alfabètica.
• L’entrevista.
• La faula.
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Mags, deixeu passar a la vostra aula
uns amics molt especials: els animals!
Us sorprendran!

En una
entrevista qui
t’agradaria ser:
l’entrevistador o
l’entrevistat?

Què vol dir
la frase
«Pel febrer,
abriga’t bé»?

COM ETS TU?
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Comprensió lectora
No hi ha febrer sense carnaval ni març sense quaresma!
Alguna cosa està passant, es nota a l’ambient. Estem més nerviosos,
ens fa pessigolles la panxa... Tenim moltes ganes de deixar de ser nosaltres
per convertir-nos en un altre personatge. Qui arriba? EL REI CARNESTOLTES!
Bona tarda, rei Carnestoltes, benvingut a la nostra escola!
Bona tarda, nens i nenes! És un plaer!
Des d’on vens?
Des del país de la disbauxa i la xerinola.
Quant de temps tens pensat quedar-te amb nosaltres?
Set dies i sis nits.
Què és el que més t’agrada fer? I el que menys?
El que més m’agrada és endrapar com un llop i burlar-me
de tot. I el que menys, estar ensopit, fer bondat i no menjar.
Quin és el teu mandat?
Mengeu com a goluts, feu gresca, ball i rauxa.

DIMENSIONS CO CL EE
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Esgotats, arribem al final de la festa. Sembla que algú ha estat esperant
aquest moment amb moltes ganes. La seva tristor i mal humor envaeix
el nostre cor. De qui parlem? DE LA VELLA QUARESMA!
Bona tarda, vella Quaresma, benvinguda a la nostra
escola!
Bona tarda, nens i nenes! Voleu un tros de pa sec?
Des d’on vens?
Des del país on no es pot piular, ni riure, ni ballar.
Quant de temps tens pensat quedar-te amb nosaltres?
Tantes setmanes com cames tinc: set.
Què és el que més t’agrada fer?
I el que menys?
El que més m’agrada és menjar engrunes
de pa i no sortir de casa per a res,
i el que menys, la festa i la gresca.
Quin és el teu mandat?
Passar quaranta dies
sense piular,
ni riure, ni ballar
i fer dejuni.

Vocabulari

Golut: golafre.
Rauxa: contrari
de seny.
Dejuni: no menjar.

1 Quin tipus de text és? Pinta la resposta.

una obra de teatre

una entrevista

un poema

130 cent trenta

DIMENSIONS CO CL EE

U7

Comprensió lectora
2 Qui creus que entrevista el rei Carnestoltes i la vella Quaresma? Parleu-ne.

3 Completa el quadre.

Carnestoltes

Vella Quaresma

D’on venen?
Quant de temps tenen previst quedar-se?
Què és el que més els agrada fer?
Què ens fan fer?

4 Qui t’agrada més, la vella Quaresma o el rei Carnestoltes? Per què?

5 Si poguessis triar, de què t’agradaria disfressar-te?

6 Explica el significat de la dita següent i il·lustra-la.

De tard o de primer, Carnestoltes pel febrer.

L

PI
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Comunicació oral
1 No hi ha febrer sense carnaval ni març sense quaresma! És cert el que diu
la dita? Aconseguiu calendaris d’anys anteriors i investigueu-ho.

2 De les vegades que t’has disfressat, de quina te’n recordes més? Per què?
Què fas el dijous gras i el dimecres de cendra? Com ho celebreu a l’escola?

3

Escolta la descripció següent, dibuixa segons les pistes que es vagin
donant i escriu de què va disfressada la Paula.

4 I tu, com ets? Descriu-te tenint en compte les teves característiques físiques
i de personalitat.

5 Escriu la descripció d’algun company o companya en un full a part
i llegeix-la a la classe sense dir-ne el nom. Han endevinat qui és?

132 cent trenta-dos
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Fonètica i ortografia
1 Encercla de color taronja les paraules que s’escriuen amb x, i de color blau,
les que s’escriuen amb ix.

parxís
xilòfon

brioix
maduixa

xiulet
xarop

peix
queixal

gronxador
carxofa

dibuix

bruixa

coixí

xut

2 Classifica les paraules anteriors on correspongui.

S’escriuen amb x

3 Escriu el nom dels elements següents.

S’escriuen amb ix
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4 Pensa i escriu paraules que tinguin el so de la x de xiulet.

• A principi de paraula:
• A final de paraula:

Quan una paraula té el so de la x de xiulet, escrivim x a principi
de paraula (xiulet) i després de consonant (panxa), i escrivim ix
a final de paraula (peix) i entre dues vocals (maduixa).

5 Completa el nom d’aquestes imatges amb cl, fl, gl, bl i pl.

amenc
6

omes

obus

bici

eta

Escolta amb atenció aquestes paraules i escriu-les.

7 Torna a escoltar les paraules de l’activitat anterior i classifica-les
on correspongui.

• cl:

• bl:

• fl:

• pl:

• gl:

at

134 cent trenta-quatre
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Fonètica i ortografia
8 Pensa i escriu onomatopeies que continguin cl, fl, gl, bl o pl.

9 Completa els mots encreuats amb paraules que continguin cl, fl, gl, bl o pl.

1.
1

2.

3

4

A

C

5
2

3.

4.

5.

10 Pensa i escriu paraules amb:

cl

bl

gl

pl

fl

PI
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Gramàtica
1 Recorda i completa.

JO
VOSALTRES
ELL/ELLA

Els pronoms personals expressen la persona que realitza una acció.
Jo, tu, ell, ella, nosaltres, vosaltres, ells i elles són pronoms personals.

2 Encercla el pronom personal.

• Jo cuino amb la iaia.

• Nosaltres anem al cinema.

• Vosaltres jugueu al pati.

• Ells dormen a la tenda.

• Ella visita el seu oncle.

• Tu aniràs al metge.

3 Pinta els verbs que no formen part del grup.

Vosaltres

mengem

somieu

llegeix

estudieu

Tu

abraces

bec

dormo

jugues

Elles

xiula

busquen

parlen

canta
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Gramàtica
4 Completa els diàlegs amb els pronoms personals adequats.

Nosaltres anirem a jugar
vols venir?
a futbol.

I

Jo em dic Dani.
, com us dieu?

no puc venir.
Tinc classe de natació.

i

em dic Alba
es diu Oriol.

5 Completa les frases.

• Jo

.

• Tu

.

• Ella

.

• Nosaltres

.

• Vosaltres

.

• Ells

.

PI
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Lèxic
1 Recorda l’abecedari i completa.

d

b

f g

m

h i j k

o

q r
s

u

v

w x y

L’abecedari de la llengua catalana té 26 lletres. Per ordenar
alfabèticament un grup de paraules ens hem de fixar en la primera
lletra. Per exemple: avió, cotxe, moto.

2 Quines són les paraules amagades?

3

1

18

14

5

19

20

15

17

21

1

18

5

19

13

1

6

5

19

20

1

4

9

19

6

18

5

19

19

12

20

5

19

1

3 Ordena les paraules següents alfabèticament.

• disfressa, barret, màscara, antifaç, perruca, capa, vareta, llaç, serpentina

138 cent trenta-vuit
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Lèxic
4 De què van disfressats? Escriu el nom a sota de cada imatge i numera-les
seguint l’ordre alfabètic.

5 Per disfressar-me necessito... Pensa complements que escaiguin
a cada una de les parts del cos que s’anomenen a continuació.

cap

mans

peus

6 De què t’has disfressat o et disfressaràs? Descriu la teva disfressa
i dibuixa-la amb tot luxe de detalls.

L
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Expressió escrita
1 Llegeix amb atenció.

La Joana és la conserge de la nostra escola. Cada matí, molt puntual,
ens obre la porta amb un somriure d’orella a orella i mai s’oblida de
saludar-nos i desitjar-nos que tinguem un molt bon dia. Li demanem
si us plau si ens pot concedir una entrevista. Molt amable, accedeix
i anem cap a la saleta acollidora que tenim al primer pis. Allà, el mestre
ens ha preparat uns quants gots amb aigua per si tenim set.
Bon dia, Joana!
Bon dia, nens i nenes de les classes de 2n.
Ens agradaria molt poder-te fer una entrevista que, entre tots, hem estat
preparant amb moltes ganes i il·lusió.
Estaré encantada de respondre-us a totes les preguntes que pugui.
Quins són els teus cognoms?
Martínez Puig.
Quants anys tens?
Trenta-cinc.
Ets la conserge de l’escola
des de fa quants anys?
Aquest és el 9è any que estic
treballant en aquesta escola.
Encara recordo quan vosaltres
estàveu a P-3.
De veritat ens recordes?
Oh, i tant!... I us he vist créixer
i més que us hi veuré.

140 cent quaranta
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Expressió escrita
Per què et vas fer conserge?
Sempre m’han agradat els nens, i treballar envoltada d’ells sabia
que em donaria molta alegria. Però no m’imaginava fent de mestra,
ja que crec que em falta un xic de paciència. I sent conserge estic
amb nens i faig coses per a ells.
Sabem que a l’escola fas moltes coses. Quina és la teva feina?
Podríem dir que faig una mica de tot. Obro i tanco portes, contesto
al telèfon i agafo encàrrecs, reparteixo circulars informatives a les aules,
arreglo desperfectes senzillets...
Carai, Joana, si que fas coses! I quines són les que més t’agraden?
M’agrada molt obrir les portes al matí i anar-vos saludant a tots els que
aneu entrant. També gaudeixo molt fent-vos visites a les classes, portantvos informacions diverses. I una cosa que també m’agrada molt és tenir
cura del jardinet. Potser no és la meva obligació, però em relaxa molt
i m’agrada fer-ho.
És veritat, Joana. En alguna ocasió t’hem ajudat a fer-ho!
Quan no ets a l’escola, què t’agrada fer?
M’agrada molt anar a córrer per la muntanya i nedar a la platja, encara
que sigui hivern! També gaudeixo molt passant estones amb els meus
amics i família, compartint diferents activitats. I m’encanta escarxofar-me
al sofà amb un bol enorme de crispetes mentre miro una bona pel·lícula.
Doncs fins aquí arriba la nostra entrevista, Joana.
Ha estat un plaer poder parlar amb tu i conèixer-te més a fons.
El plaer ha estat meu. He gaudit un munt responent les vostres preguntes.
Moltíssimes gràcies, Joana. Ens veiem demà al matí a la porta,
com cada dia.
Sí, com cada dia.
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2 En un full a part i en grups de quatre, prepareu una petita entrevista
a algú que conegueu. Feu una introducció que presenti qui és i escriviu
les preguntes que li fareu.

Has de preparar bé les preguntes que faràs.
Has de ser molt puntual.
Has de fer que l’entrevistat se senti còmode parlant amb tu.
Has de parlar, però també és molt important escoltar.
Una vegada acabada l’entrevista, has de donar les gràcies.

3 Si poguessis fer una entrevista a un personatge famós, a qui t’agradaria
fer-la-hi? Què li preguntaries? Comenta-ho amb els teus companys
i companyes i, després, escriu una petita introducció explicant qui és.

142 cent quaranta-dos
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Literatura
1 Llegeix.

El rei de la selva feia una migdiada a l’ombra d’una acàcia. El ratolí
també volia fer una becaina, i va triar la cua del lleó per coixí.
—Ratolí esquifit, com t’atreveixes a agafar-me la cua? Et menjaré
d’una mossegada! —va dir el lleó.
—No ho facis! Potser un dia et salvaré la vida!
—Aquesta sí que és bona! No veus que soc molt més fort
que tu! —reia el lleó.
El lleó va deixar anar el petit i valent ratolí i va anar a passejar pel prat.
Tot d’una, va quedar atrapat en una xarxa parany dels caçadors, i per
més que s’hi esforcés, no en podia sortir.
—Grrr! Grrr! —rugia el lleó cansat, trist i desesperançat.
El ratolí, en sentir els rugits d’ajuda i desesperació del lleó, va córrer a
ajudar-lo. Va començar a rosegar les cordes de la xarxa amb les seves
dents fins que va fer un forat prou gran perquè el lleó en pogués
escapar.
—Ara sí que veig que tenies raó, ratolí. Encara que ets petit, m’has salvat
la vida! —va dir agraït el rei de la selva.
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2 Escriu V si la frase és veritable i F si és falsa.

Els personatges del text són persones.
El text ens explica una història.

Una faula és un tipus de text fantàstic en què els personatges
solen ser animals que actuen com les persones.

3 Quins missatges treus d’aquesta faula? Comenta-ho amb els companys
i les companyes de la classe. Després, escriu-ne un.

4 Encercla com creus que són el lleó i el ratolí.

valent   poruc   petit   gran   generós

ferotge   dòcil   diminut   enorme   egoista

5 Creus que el que passa en aquesta història ens pot passar a nosaltres?
Us ha passat?
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U7

Què he après?
1 Escriu el nom de les imatges.

2 Escriu el pronom personal que correspongui.

•

juguem a l’equip de l’escola.

• Cada matí,
•

esmorzo llet amb cereals.
viuen en un poblet a prop de Girona.

• Diumenge passat
•

vau anar d’excursió a la muntanya.
vindràs a la festa?

• L’Eli és la meva veïna.

viu al segon pis.

3 Ordena les paraules següents alfabèticament.

dòmino, cartes, parxís, tricicle, escacs, oca, nina, moto, xilòfon
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4 Observa el dibuix i descriu la disfressa.

5 Llegeix les frases sobre l’entrevista i digues si són certes (C) o falses (F).

En una entrevista és més important parlar que escoltar.
És necessari que l’entrevistador sigui puntual.
Les preguntes han de ser improvisades, sense preparar-les abans.
6 Escriu el títol d’una faula.

7

Dictat.

8 Avalua’t.

Poc

Bastant

Molt

Conec paraules amb cl, gl, fl, bl, pl, i amb x i ix.
Conec els pronoms personals.
Sé ordenar alfabèticament.
He après a fer entrevistes i sé què és una faula.
M’he esforçat per aprendre.
He respectat i escoltat els companys i les companyes.
M’ha agradat la unitat.

