1 Pensa en algunes situacions comunicatives que hagis viscut avui

i completa cada casella amb el missatge corresponent:
Emissor: tu
Receptor: una persona de la teva família
Missatge:

Emissor: un company de classe
Receptor: tu
Missatge:

Emissor: un senyal de trànsit al carrer
Receptor: les persones que passen pel carrer
Missatge:

NOM:

2 Fes un dibuix que transmeti el missatge que s’indica en cada cas:

prohibit passar

lavabo de noies
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prohibit fumar

3 Relaciona cada paraula composta amb el seu significat:

 ue té la boca oberta a causa
Q
d’una sorpresa.

bocamoll

 ue diu de seguida als altres
Q
les coses que havia de mantenir
en secret.

bocabadat

 ue està de boca a terra, de cara
Q
cap avall.

bocaterrós

4 Relaciona cada onomatopeia amb el so que representa:

zum-zum

un motor

roc-roc

un cop donat a un objecte dur

taf-taf

una cosa que es trenca
un esternut

toc-toc

una abella

atxim

un gripau

5 Relaciona aquestes prediccions amb el mètode de predicció

en què es basa cada una:
la influència dels astres

les dades contrastades

l’estudi de la meteorologia
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 ls del signe de Cranc tindran
E
una setmana plena d’idees
afortunades.
L es pluges no seran abundants
i s’espera que afectin principalment
les comarques de ponent.
 n els propers mesos augmentarà
E
el nombre de vols internacionals
des de l’aeroport de Girona.

REFORÇ • UNITAT 1

NOM:

crec

SOLUCIONS
UNITAT 1
1

Resposta oberta.

2

Han de reproduir els senyals de prohibit
passar (cercle vermell amb franja blanca),
lavabo de noies (silueta esquemàtica d’una
noia) i prohibit fumar (cigarreta en un cercle
blanc amb la vora vermella i una ratlla
vermella en diagonal).

3

bocamoll: que diu de seguida als altres
les coses que havia de mantenir en secret.
bocabadat: que té la boca oberta a causa
d’una sorpresa.
bocaterrós: que està de boca a terra, de cara
cap avall.

4

zum-zum, una abella / roc-roc, un gripau /
taf-taf, un motor / crec, una cosa que es
trenca / toc-toc, un cop donat a un objecte
dur / atxim, un esternut.

5

la influència dels astres: Els de signe de
cranc tindran una setmana plena d’idees
afortunades. / les dades contrastades: En
els propers mesos augmentarà el nombre
de vols internacionals des de l’aeroport de
Girona. / l’estudi de la meteorologia: Les
pluges no seran abundants i s’espera
que afectin principalment les comarques
de ponent.
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