
Activitats sistemàtiques

En cada taller hi trobareu  

les activitats sistemàtiques,  

d’exercitació, pràctica  

i consolidació dels conceptes 

clau que s’hi treballen.

En suport paper  

o interactives.

En aquest arxiu  
en teniu una mostra  
representativa que recull  
activitats de diferents  
seccions i nivells de dificultat.



L’ordre alfabètic
Ortografia / Cicle mitjà 

 1 
 

  Escriu les lletres següents en les caselles i llegeix les paraules 
resultants:

       

      

      

 2 
 

  Assenyala les sèries que estan ordenades alfabèticament:

 taula – cadira – pissarra – quadern – llapis 

 cuiner – enginyer – fuster – mestre – sabater

 bàsquet – futbol – hoquei – patinatge – tenis

 amanida – pollastre – macarrons – croquetes – taronja

 3 
 

  Escriu una paraula davant i darrere de les següents, respectant 
l’ordre alfabètic. Totes han de començar amb la mateixa lletra:

  

  

  

  

  

ve baixa • a • i • ics • e • ela • ela

ema • e • de • u • essa • a

pe • ela • a • te • jota • a

cel col cuc

peu

nas

sec

cep



Els verbs i els temps verbals
Gramàtica / Cicle mitjà 

 1 
 

  Completa el text:

 2 
 

  Llegeix i classifica els verbs:

L’Olívia s’ofegava en un got d’aigua.

Jo no jugo!

Si no ve l’Albert, jo tampoc no vindré.

Ahir plorava per un no res, però ara ploro per un bon motiu!

Aquest estiu aniré a Galícia.

PASSAT PRESENT FUTUR

ofegava

 3 
 

  Digues si els verbs estan en passat, present o futur:

 Em rento les dents.  

 Vindreu a la festa de la primavera?  

 Em vas enviar una postal?  

Al començament, la Terra estava tota equivocada, tornar-la més habitable 

va ser una feinada d’aquelles. Per  els rius, no hi havia 

ponts. No hi havia camins per  les muntanyes.  

Que volies ? No hi havia ni l’ombra d’un tamboret.  

Que queies de son? No hi havia llits... Només hi havia persones amb 

dos braços per  , i així, als disbarats més grossos,  

s’hi va poder posar remei. 

seure • passar • treballar • pujar

Gianni Rodari. Contes per telèfon. Editorial Joventut



Famílies de paraules i camps semàntics
Lèxic / Cicle mitjà 

 1 
 

  Assenyala la paraula arrel de cada família de paraules:

 ventilador poblador caminar

 ventada poblet camí

 ventilar poblat caminet

 vent poblar caminador

 ventejar poble caminada

 2 
 

  Escriu la paraula arrel de cada família de paraules:

 3 
 

  Classifica aquestes paraules segons el camp semàntic a què 
pertanyen:

vela       sandàlia       hostessa       rugbi       espardenya

pilot       sabatilla       voleibol       bota       escombriaire

mocassí       sabater       ciclisme       bádminton       modista

CALÇAT ESPORTS OFICIS

festivitat, festiu, festejar, festeta

milhomes, homenàs, homenatge, homenet

empedrat, pedrís, apedregar, pedrada

desfullar, fullaraca, fullatge, fulleta




