
Com 
expresses  
els teus 

sentiments?

COMENCEM!1

Què puc aprendre?
• Les endevinalles

• L’alfabet

• Els tipus d’oracions

• Els signes de puntuació

• La narració

• Els textos literaris i no literaris
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Totes les 
llengües 

comparteixen  
el mateix 
alfabet?

Quina és la 
finalitat dels 

signes de 
puntuació?

Exploradors, exploradores, comencem l’aventura!  
En aquest viatge coneixereu part de la diversitat  
del món i com expressar les vostres experiències. 
Som-hi!
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Màgia a la classe

Els alumnes de la Marta pujaven les escales enjogassats, com 
cada dia. Però, en entrar a classe, van callar de cop en veure 
la cara de la mestra.

—Estic molt empipada. No hi ha cap exercici ben fet. Què us 
ha passat? Ja us heu cansat d’estudiar?

En Pere, el setciències, va aixecar el braç, plorós. La Marta  
va serrar els llavis i li va permetre de parlar.

—Hi ha d’haver algun error. Vaig repassar els deures dues 
vegades. El pare també els va mirar i em va dir que els havia 
fet bé.

—La revisió que he fet és correcta. Vosaltres mateixos ho 
podeu comprovar. Us repartiré els exercicis perquè els torneu 
a fer. Esteu castigats.

I així va ser com, a l’hora de l’esbarjo, els alumnes de la 
Marta es van quedar a fer deures.

• T’imagines que un dia ningú de la classe hagués fet bé els deures?  
Et sorprendria? Quin en podria ser el motiu?

• Quins fets extraordinaris t’agradaria que passessin a l’aula un dia 
qualsevol?
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lívida: d’un color moradenc, 

pàl·lid.

Vocabulari

Sabeu què va passar?

Doncs una de ben grossa. Els alumnes no podien creure el 
que veien: quan escrivien el resultat de les operacions els 
nombres canviaven automàticament.

—Marta, he escrit un vuit, però surt un sis —va dir en Pere.

—A mi també em passa —va dir la Mariona.

—Això és impossible —va dir la Marta una mica empipada—. 
A veure, sortiu a la pissarra.

En Pere i la Mariona van anar cap a la pissarra.

—Poseu vint-i-dos més dotze i feu la suma.

Tots dos van escriure la fórmula de la suma i els nombres no 
van canviar. Però, en escriure el resultat, és a dir, trenta-
quatre, el tres es va convertir en un dos i el quatre en un sis.

La Marta es va enrabiar. Amb un rampell va esborrar el 
resultat i el va escriure ella. Aleshores el tres es va convertir 
en un vuit i el quatre en un set.

La Marta va quedar lívida. Va començar a escriure sumes  
a la pissarra, i tots els resultats canviaven automàticament.
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Estava tan nerviosa que va caure de cul i es va quedar mirant 
els armaris amb els ulls molt oberts.

En aquell moment, van entrar a l’aula la directora, la cap 
d’estudis i la secretària. Al cap d’uns segons, la directora  
va preguntar:

—Què ha passat aquí, Marta?

La Marta ja no es va poder aguantar i va començar a plorar,  
i enmig de la ploralla va dir que el col·legi estava embruixat.

—No diguis ximpleries —va etzibar-li la cap d’estudis.

—No és cap ximpleria. Fem sumes i els resultats es canvien 
sols —va dir en Pere.

—Això és impossible —va contestar la secretària.

—No, no ho és —va dir la Mariona, i va fer una suma  
a la pissarra.

Les tres mestres de l’equip directiu es van quedar 
garratibades i esmaperdudes en veure com els nombres  
es modificaven ells solets.

El que no sabia ningú és que, en algun lloc de l’aula, hi havia 
algú que ho veia tot i es divertia d’allò més.

Rodolfo del Hoyo (adaptació)

Màgia a la classe
LCL
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Comprensió lectora

Tria la resposta correcta en cada cas.

• La Marta està enfadada perquè…

a. ningú no ha lliurat els deures.

b. només en Pere ha fet bé els deures.

c. cap exercici de deures està ben fet.

• La Marta decideix castigar els alumnes…

a. a l’hora de l’esbarjo.

b. a la sortida de l’escola.

c. durant la classe.

Digues què és el que passa amb les sumes.

Explica amb les teves paraules com reaccionen la directora, 
la cap d’estudis i la secretària en veure què passa a l’aula.

Per parelles, expliqueu el significat de les expressions següents.

a. Pujar les escales enjogassats.

b. Ser un setciències.

c. Serrar els llavis.

En grups de quatre, imagineu qui i com deu ser el 
personatge que es divertia amb el que passava a l’aula.

Els alumnes actuen a l’una davant la directora de l’escola. 
Recordes algun moment en el qual tots els companys us 
hàgiu unit en favor d’alguna causa? En quin altre moment 
ho podríeu fer?

2

3

4

5

6

7

Ordena les imatges de la Marta segons els esdeveniments 
de la història.

1

a b c

L
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ENDEVINALLES
COUNITAT 1

Escolta les endevinalles i relaciona-les amb la fotografia 
corresponent. Quin animal sobra?

1

En grups de quatre, inventeu endevinalles. Seguiu els passos 
següents.

• Cal que penseu l’objecte o l’animal que voleu que s’endevini.

• L’heu de comparar amb d’altres de característiques semblants.

• Podeu crear versos que rimin.

• És possible que jugueu amb el significat de les paraules.

• Podeu fer servir una fórmula d’inici o d’acabament.

En els mateixos grups, exposeu les endevinalles en veu alta 
a la resta de la classe parant atenció a la bona pronúncia  
i anoteu quin equip n’endevina més.

3

4

Per parelles, comenteu quines d’aquestes expressions  
se senten a l’inici o al final de cada endevinalla.

• Endevina, endevinalla…

• Qui soc?

• Què és allò que…

• Qui no ho endevina és un ximplet.

• M’endevines?

2

Una endevinalla és un text curt que defineix un objecte  

o un animal mitjançant pistes, però sense dir què és.

a b c d e

L
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L’alfabet
CL PI UNITAT 1

Llegeix en veu alta les lletres de l’alfabet.1

A B C D E F G H I J K L M
a be ce de e efa ge hac i jota ca ela ema

N O P Q R S T U V W X Y Z
ena o pe cu erra essa te u ve ve doble ics i grega zeta

L’alfabet és el conjunt de lletres que una llengua utilitza per escriure.  

L’alfabet català té vint-i-sis lletres: cinc vocals i vint-i-una consonants.

L’alfabet ens permet usar el diccionari, ordenar paraules, fer llistes  

de mots en ordre alfabètic, etc. Per això cal aprendre’l de memòria.

No totes les llengües utilitzen el mateix alfabet.

Per parelles, trobeu almenys tres alfabets diferents  
i mostreu-los als companys. 

Ordena alfabèticament aquestes paraules: goma, colom, 
pont, llet, manta, estiu, oreneta.

2

3

Lletres de l’alfabet àrab Lletres de l’alfabet rus

Per ordenar paraules que comencen per la mateixa lletra, cal fixar-se  

en la lletra o les lletres següents: macarró, mapa, marieta.

Escriu les paraules següents en ordre alfabètic: ploma, 
poma, pessic, poble. 

Ratlla al quadern la paraula de cada sèrie que no està  
en ordre alfabètic.

• conte, llibreta, retolador, paper

• companys, amics, mestra, monitor

• classe, passadís, pati, biblioteca

4

5
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• Qui s’entén millor quan parla, el nen o la nena?

• Per què no s’entén el que diu el nen?

Pinzells els mestra la reparteix. 

La mestra reparteix els pinzells. 

Els tipus d’oracions
UNITAT 1

Llegeix amb atenció el que diuen aquests nens.1

Un conjunt de paraules ordenades i amb significat formen 

una oració. La mestra reparteix els pinzells. és una oració.

Ordena aquestes paraules per formar oracions.

• nenes al Les parc. juguen

• carn Avui menjat i arrebossada. han espaguetis

• peix té Marc pallasso. un El

• resultats les Algú de ha canviat sumes. els

Llegeix el diàleg i respon.

• Quines oracions expliquen alguna cosa? En quines es fa una 
pregunta? Quines expressen un sentiment o una emoció?

2

3

Exclamatives 

Enunciativa 

Interrogativa

Exclamativa

Interrogativa 

Enunciativa

Exclamatives 

Hola, Arnau!
Hola, Aina!

Aquesta tarda és 

l’estrena de la 

pel·lícula.

Hi aniràs?

Sí, en tinc moltes 

ganes!

A quina hora 

comença?

Comença a les cinc.

Jo també  

hi aniré!  

Ens agradarà  

molt!
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Les oracions enunciatives expliquen alguna cosa. Sempre acaben amb un punt: .

Les oracions interrogatives serveixen per preguntar. Sempre acaben amb un signe  

d’interrogació: ?

Les oracions exclamatives serveixen per expressar sentiments, sorpresa, queixa, alegria,  

i per saludar. Sempre acaben amb un signe d’exclamació: !

Totes les oracions poden ser afirmatives o negatives. Les oracions negatives duen la partícula 

no: No tinc pessigolles. No vindràs al cinema? La foscor no em fa por!

Digues si les oracions són afirmatives o negatives.

Classifica les oracions següents en enunciatives, 
interrogatives i exclamatives.

• Vam arribar tard. 

• Quina sort que heu tingut! 

• No hi havia mandarines. 

• Quina pel·lícula mires?

• No t’he mullat!

• No vindràs a sopar?

Indica de quin tipus són les oracions d’aquest text.

—Àvia —vaig dir—, ara que ja hem eliminat la Reina de les 
Bruixes, totes les altres bruixes del món desapareixeran?

—Estic segura que no —va respondre.

—Han de desaparèixer! —vaig cridar.

—Em temo que no —va dir ella.

—Oh, no! Tot el que hem fet no ha servit per res!

—Tinc notícies interessants per a tu —va dir.

—Quines notícies?

—T’ho conto des del començament?

—Sí. M’agraden les bones notícies.
Roald dahl

Escriu una oració afirmativa, una d’interrogativa  
i una d’exclamativa. Una d’elles ha de ser, també, negativa.

4

• No aniré al festival.

• Les flors són al gerro.

• El gos no menja pastissos.

• El teu amic ha fet tres triples.

• Aquesta bicicleta té cistella.

• Jo no penjaré el quadre.

5   

6

7   
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Els signes de puntuació
UNITAT 1

Llegeix aquest text. Copia’l al quadern i encercla-hi  
els punts i les majúscules.

A prop del poble de la Mariona hi havia una vall. I a la vall  
hi havia una font enmig d’una esplanada envoltada de 
cedres. Per això li deien la Font del Cedre.

La gent del poble hi anava sovint a passar el dia en família. 
La Mariona no hi anava des de ben petita perquè els seus 
pares mai no tenien temps. Sempre estaven enfeinats.

No recordava gaire com era la font, però havia vist fotografies 
que hi havia a l’àlbum de casa i se n’havia fet una idea.

Rodolfo del Hoyo (adaptació)

Respon.

• Quan s’escriu punt?

• Quan es posa majúscula?

1

2

Per preguntar alguna cosa es fa servir el signe d’interrogació al final 

de l’oració: ?

Per expressar emocions (com ara alegria, tristesa, queixa, por…) i per 

saludar, s’escriu el signe d’exclamació al final de l’oració: !

S’escriu punt al final d’una oració enunciativa, al final de paràgraf  

i al final d’un text. Després de punt, d’un signe d’interrogació  

o d’exclamació s’escriu majúscula. També al principi d’un text.

Llegeix les oracions en veu alta. Fixa’t bé en els signes  
de puntuació per fer una bona entonació.   

—Quina hora és?

—Gairebé són les sis.

—Tan tard? No arribaré a classe de música!

—Vols que et deixi la meva bicicleta per anar-hi?

—Sí, moltes gràcies!

3



PIEECLDIMENSIONS CO L 25EECL

Escriu al final de cada oració un signe de puntuació: . ? !.

— Quan comences el taller de teatre.....

—Demà al vespre.....

—En tens ganes.....

—Sí, moltíssimes.....

Escriu una oració interrogativa i una oració exclamativa  
per a cada imatge.

4

5   

Copia el text següent i tria l’opció correcta en cada cas.

Una / una  nit de tempesta algú va trucar a la porta  

del castell ? / .    Era / era  una princesa que s’havia  

perdut pel bosc ! / .

Li / li  van preparar el llit ! / .  Van / van  posar un 

Pèsol / pèsol  a sota de tot i, a sobre, vint matalassos ? / .                       

L’endemà / l’endemà  van preguntar a la princesa:

— Com / com   heu dormit ! / ?      

— No / no   he pogut aclucar els ulls en tota la nit ? / .  

He / he  dormit sobre d’alguna cosa tan dura que tinc el 

Cos / cos  ple de blaus ? / .   Ha / ha   estat horrorós ! / ?     

Hans Christian Andersen (adaptació) 

Fes el dictat.

6   

8   7

— No hi havia pastís de taronja per postres.....

—Sí, però s’ha cremat.....

—Quina llàstima.....

— No et pensis… Menjarem mousse de xocolata.....
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LA NARRACIÓ. L’EXPLICACIÓ DE VIVÈNCIES PERSONALS
UNITAT 1

L’Esperança

Aquell estiu no sabia què fer. Les meves amigues eren totes fora, de vacances,  
i amb les noietes de Barcelona que corrien pel poble no ens enteníem gaire.

L’hora pitjor era després de dinar. Aquell dia jugava sola  
a la xarranca. A l’Esperança, no la vaig veure venir: em  
va espantar i tot. 

—Així m’agrada: algú que no dorm i no s’espanta de la calor!

L’Esperança no era com l’altra gent. Alta, encorbada, una 
dona bonica, tot i que sempre anava de qualsevol manera. 
Vivia sola amb una colla de gossos. Em va proposar que 
l’acompanyés a buscar herba per als conills. L’hora era 
perfecta per no trobar-se ningú.

Cada dia destriàvem les herbes bones de les dolentes: 
lletsons, plantatges, gata rabiosa… En vaig aprendre  
un munt i ja no m’avorria!

Casa seva era estar en un altre món: plantes, cassoles, 
cafeteres rovellades… El pati era ple de caixes de fusta, 
abeuradors, gossos, gats, plats amb restes de menjar, gàbies 
de conills i pilots de palla. Al voltant d’una conilla hi havia 
cinc conillets petits i flonjos. Me’n va regalar un de blanc  
i negre.

El dia que vaig portar el Clapat a casa, la mare va dir:

—Porta-li un parell de pots de melmelada del rebost, a l’Esperança,  
el dia que hi tornis.

Roser Iborra (adaptació)

Llegeix aquest text.1

Respon aquestes preguntes.

• Qui són els personatges de la història? Com són? On són?

• En quin moment de l’any passa la història?

• Quin problema té la protagonista?

• Què succeeix que l’ajuda a solucionar la seva situació?

2

lletsons, plantatges, gata 
rabiosa: plantes que creixen 

als marges dels camins.

Vocabulari
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PE
N

SE
U • Penseu de què anirà la història i què passarà en cada una de les parts.  

Per fer-ho, ompliu el guió següent amb les idees que tingueu. Procureu  
que sigui una feina compartida i que tingui aportacions de tots dos.

LEECL

Una narració explica una història que succeeix a un o més per-

sonatges. La història s’explica en tres parts: el plantejament o ini-

ci, el nus i el desenllaç.

• Al plantejament o inici se situa la història i es presenten els 

personatges. 

• Al nus es detalla què els passa als personatges.

• Al desenllaç s’explica com acaba la història.

Per parelles, escriviu una narració en què el personatge 
protagonista de la història té un problema durant les 
vacances d’estiu que se li soluciona gràcies a l’ajuda 
imaginativa d’algú.

3

R
EV

IS
EU• Comproveu que no falta res a la narració  

i que us agrada com ha quedat.

• Fixeu-vos si heu fet servir un vocabulari 
respectuós.

• Corregiu les faltes d’ortografia.

• Assegureu-vos que heu deixat marges  
i heu fet una lletra entenedora.

Escriviu la història amb el processador  
de textos de l’ordinador.

Feu una lectura dramatitzada en veu alta 
de les narracions de la classe i identifiqueu 
les tres parts de cada història.

4

5

Plantejament Nus Desenllaç

• Protagonista: com és?  
Què fa? Què li passa?

• Quan passa?

• A on passa?

• Quins esdeveniments li van 
passant al/la protagonista?

• Quins altres personatges  
hi intervenen?

• Com s’acaba la història?

ES
C

R
IV

IU • Escriviu l’esborrany de la història a partir  
de les idees que heu anotat a la graella. Hi 
podeu afegir alguna altra informació, si cal.

• Poseu un títol a la narració.



28 PIEECLDIMENSIONS CO L

Els textos literaris i no literaris
LCLUNITAT 1

Llegeix els textos següents i, per parelles, responeu.

Les croquetes són una preparació 
gastronòmica sovint en forma de 
cilindre. Se solen fer amb una massa 
a base de farina cuita en llet barrejada 
amb altres ingredients, com ara pollastre 
peix o pernil esmicolats, de la qual se’n 
fan boles que s’arrebossen i es fregeixen 
en oli molt calent.  

www.viquipedia.cat (adaptació)
 

• Quin text explica què són les croquetes?

• Quin expressa emocions a partir de les croquetes? 

En grups de quatre, trobeu les diferències entre un text i l’altre 
i, després, poseu-les en comú amb la resta de la classe.

1

2

Els textos poden ser literaris i no literaris. Els textos literaris es creen amb la finalitat 

d’entretenir o emocionar, com els contes, els poemes, les obres teatrals, etc. En canvi,  

els textos no literaris pretenen transmetre la informació que contenen de manera  

clara, com en el cas de les explicacions, les notícies o les instruccions.

Croquetes  

Se’ns esmolen les dentetes
quan la mare fa croquetes.

Ben rosses i cruixidores,
no te’n menges, en devores.

En qualsevol ocasió,
si hi ha croquetes, millor.

Miquel Martí i Pol

Digues si el text següent és literari o no literari. Justifica-ho.3

A la cuina tradicional catalana, els fideus se solen coure en una cassola  
de fang en la mateixa salsa que formen els altres ingredients, mentre que 
els macarrons es fan al forn. Actualment, però, els macarrons també es 
couen a la manera italiana, separats de la salsa, que es fa a part; per acabar, 
es barregen bé i es cou tot junt durant uns minuts.  

www.viquipedia.cat (adaptació)

Pensa i escriu un text a partir del teu plat favorit. Intenta 
expressar el que sents quan el menges. Què hauràs escrit, 
un text literari o no literari?

4

RACÓ CREATIU
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QUÈ HE APRÈS?
LEECLCO UNITAT 1

El text que has llegit és literari o no literari? 
Justifica-ho.

Digues si les afirmacions següents són 
certes (C) o falses (F). Corregeix les falses.

• L’alimentació, la falta d’activitat i l’avorriment 
provoquen sobrepès als animals.

• Les mascotes han de menjar entre hores  
per estar fortes i sanes.

• La visita al veterinari ens ajudarà a saber  
com hem d’alimentar la nostra mascota.

• Els animals s’avorreixen amb l’exercici físic.

Ordena alfabèticament: corretja, gàbia, 
ocell, gos, mascota, hàbit, gat, animal, 
dieta, cobai, hàmster.

Busca al text una oració afirmativa, una 
d’interrogativa i una d’exclamativa, i indica 
quin signe de puntuació porten. Després, 
transforma l’oració afirmativa en negativa.

1

2

3

4

TENS EL PODER

Explica alguna endevinalla sobre  
un animal.

Escriu una narració on el protagonista 
sigui un animal de companyia. 

Avalua’t utilitzant molt, força, poc  
o gens.

• Sé crear endevinalles.

• Conec l'alfabet català i altres alfabets.

• Diferencio les oracions afirmatives, 
negatives i interrogatives.

• Conec l’ús del punt i dels signes 
d’interrogació i d’exclamació.

• He après a fer narracions.

• Distingeixo els textos literaris  
dels no literaris.

• Em satisfà la feina que he fet.

5

6

7

Operació biquini per a la teva mascota

Moltes mascotes tenen problemes de 
sobrepès. Les causes principals són:

• Alimentació incorrecta. Sovint es donen 
racions massa abundants als animals, se’ls 
fa menjar entre hores o només se’ls dona 
menjar preparat.

• Falta d’exercici. El gos necessita córrer 
sense la corretja; els gats han de poder 
enfilar-se, saltar i gronxar-se; els cobais 
han de tenir una gàbia gran per moure’s; 
els ocells han de poder volar i els hàmsters 
han de córrer a les nits.

• Avorriment. A les mascotes els 
agrada variar d’activitat. Si no, 
s’avorreixen i què fan? Menjar 
més del que necessiten! Cal 
fomentar els hàbits saludables 
amb la nostra mascota:

–  Portar-la al veterinari  
perquè determini si té 
sobrepès i li faci una  
dieta equilibrada.

–  Potenciar l’exercici físic dels animals.

Reporter Doc (adaptació)


