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1  Llegeix les oracions següents i digues a quin significat correspon  
en cada cas la paraula sac:

 Quan dormo fora de casa m’enduc el sac.

 T’ajudo a portar el sac al graner?

 M’agrada tant la música que fa aquest sac de gemecs!

 Ets un sac d’ossos; hauries de menjar més.

2  Busca en el diccionari tres exemples d’aquests tipus de paraules. Recorda’t 
que les abreviatures són adj, m i v:

 Ara, escriu una frase amb cada una de les paraules:

adjectius noms verbs
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3  Relaciona cada subjecte amb un predicat:

 Jo   vindràs a dinar?

 L’Eva   sortim plegats el cap de setmana.

 Els cargols   ha aprovat els exàmens.

 El meu cosí i jo   estarrufa la cua.

 L’Albert i la Clàudia   són germans.

 El gat de la iaia   menjo un pastís.

 Anna,   surten quan plou.

4  Ordena el text següent de manera que tingui sentit:

  I els porquets van continuar callats. El llop, llavors, va haver 

de pensar de nou com es cruspiria els porquets, perquè 

tots tres a la vegada no li cabien a la boca!

  Els porquets es van mirar uns segons entre ells i no van 

badar boca. El llop, impacient, va tornar a fer-los la 

pregunta.

  Un bon dia, el llop els va fer una visita, se’ls volia cruspir! 

Però abans els va fer una pregunta:

  —Sabeu qui sóc? Qui em respongui primer serà l’últim 

que em menjaré!

  Hi havia una vegada tres porquets que vivien  

plegats en una caseta de fusta.

 Ara, contesta:

x  Quin tipus de text és? 

 explicació d’una situació     notícia     acudit

x  Quina intenció té aquest text? 

 donar una notícia     descriure un paisatge     fer riure



 UNITAT 1 

1    Sac de dormir. Mena de sac gruixut i tou 
que es fa servir per a dormir en tendes  
de campanya o a l’aire lliure.

  Recipient de roba obert per un extrem  
que serveix per a contenir coses, com cafè, 
blat o ciment. 

  Instrument musical de vent que és format 
per un sac de cuir amb diversos tubs que 
en pengen i que té un so molt característic.

  Ser molt prim.

2   Resposta model:

Adjectius: bonic, gran, distret

Noms: pissarra, ordinador, llibre

Verbs: córrer, jugar, emocionar

Resposta oberta.

3    Jo menjo un pastís.

 L’Eva he aprovat els exàmens.

 Els cargols surten quan plou.

  El meu cosí i jo sortim plegats el cap  
de setmana.

 L’Albert i la Clàudia són germans.

 El gat de la iaia estarrufa la cua.

 Anna, vindràs a dinar?

4   5, 3, 4, 2, 1

x explicació d’una situació

x fer riure
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