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1. Comencem l'escola

 1  Cπµpleta:

El pare –es –diu              –i la 
mare –es –diu  .

Els –dπfi –germans s†÷ la    
–i l’     .
SÓN  ELS  NOSTRES  AMICS. 

ORIOL

ANNA

MANEL

MAR

PUÇA
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 2  On has –anat –de √acances? 
Assenyala la –imatge –i –escriu –el nπµ.

PLATJA MUNTANYA

CÀMPING POBLE  O  CIUTAT
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L–a M–ar –i l’O–riπ˜ –ens –expliquen –què  
–els –agrada fer.

 3  I –a tu, –què t’–agrada fer?  
D–i∫uixa-hπ –i –escriu-hπ:

M’AGrAdA  
BANYAr-ME  A  

LA  PISCINA!M’AGrAdA  JUGAr
AMB  AMICS  NOUS!

M’AGrAdA 
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L’O–riπ˜ –i la M–ar –dπ÷en –les –gràcies  
–als seus pares per les √acances.

 4  R–essegueix:

 5  T–u també pπ¤s –agrair mπ˜tes –cπfies  
–als teus pares. P–ensa’n –algunes  
–i –escriu-les.

GrÀCIES!

GrÀCIES  PEr
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La nostra classe

 6  Cπµpleta: 

A la nπfitra –classe sπµ  nens –i 
 nenes. I –els nπfitres mestres –es –diuen 

BON  dIA!  
EM  dIC  GEMMA.
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 8  Cπµpleta:

Els meus –amics –i –amigues –es –diuen

Q–ui s†÷ –els meus –amics –i les meves 
–amigues?

 7  R–essegueix:
A la –classe tenim MOLTS –amics  
–i MOLTES –amigues.
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Q–uè passa –en –aquesta hist¬◊ia?

 9  R–essegueix:
TOTS √π˜em ser més AMICS. 
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Q–uines –cπfies fem –am∫ –els –amics?

 10   Assenyala les –acti√itats –que fem  
–am∫ –els –amics –i les –amigues.
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 11  M–ira la –imatge –i pensa: –què 
necessitem per pπder fer –un –castell?

 12  R–essegueix:
Entre TOTS farem les COSES millπ◊. 



16 Unitat 1 Trobareu els adhesius al final del llibre.

Q–uè fem –a l’–escπ˜a –am∫ –els –amics?

 13  Enganxa –els –π¥|ectes –que falten  
–en –aquestes –imatges.
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 14  Escriu –a la pissarra –acti√itats  
–que fas –a l’–escπ˜a –am∫ –els teus –amics.



18 Unitat 1

 15  R–essegueix:

 16  P–er –què t’–agrada –anar –a l’–escπ˜a? 
Assenyala les respπfites.

 P–er veure –els meus –amics –i –amigues.

 P–er fer –amics.

 P–er –aprendre –cπfies nπæes.

 P–er llegir –i –escriure.

  P–er jugar –al pati.

  P–er fer –cπfies junts –am∫ –els nens  
–i nenes –de la me√a –classe.

ENS  AGrAdA  MOLT  
ANAr  A  L’ESCOLA!


