
UNITAT 1. Una de patates braves
Lletres i més lletres

   Recordes l’alfabet? Per comprovar-ho, fixa’t bé en els alfabets que tens a continuació i escriu les 

irregularitats que hi detectis. 

A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Hi falta la lletra e  .

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ                                  .

ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ                                 .

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z                                  .

ABCDEFGHHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ                                  .     

   Per parelles, expliqueu-vos què heu trobat en cada alfabet. 

   Digues l’alfabet en veu alta. Assegura’t que el dius sencer!

   En grups de tres o quatre, lletregeu les paraules de la dreta.

Després, per fer-ho una mica més complicat, lletregeu-les co-

mençant pel final de cada paraula. Per exemple: I-D-R-O-J 

(i-de-erra-o-jota).

També hi podeu afegir paraules que trobeu en aquest qua-

dern.

Barcelona, guant, mà, pebre,

història, remena, Washington,

Jordi, coixa, verd, països,

Suïssa, força, cervesa

HOLA, SÓC LA CE TRENCADA. 
COM ET DIUS?

SÓC LA ELA GEMINADA. 
TANT DE GUST!
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    Tot es posa en marxa   

Nombre de faltes  

Correcció

 

 

 

    Cap a Barcelona   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de faltes  

Correcció
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La vocal neutra

    Llegeix en veu alta aquesta frase:

A les quatre de la tarda, tornava el moviment: es reobrien les botigues. 

 [�] [�] [�] [�] [�] [�] [�] [�] [�] [�] [�] [�]

Si pronuncies les vocals a i e destacades en negreta ben diferenciades, aquesta unitat 

et serà molt fàcil i ràpida de fer. Però si les pronuncies de la mateixa manera, és a dir, 

amb vocal neutra [�], hauràs de practicar una mica.

    Relaciona cadascun d’aquests sintagmes amb el seu plural. 

 una carpeta plena • • unes ungles pintades

 aquesta planta • • unes carpetes plenes

 una ungla pintada • • aquelles nenes fortes

 aquella nena forta • • aquestes plantes

Quin canvi ortogràfic hi observes?  

Completa la frase:

Els noms i els adjectius femenins en singular, que acaben en       , fan el plural en       .

    Llegeix aquestes sèries de noms i d’adjectius:

una porta oberta, una altra camisa, la pobra noia, sortida correcta, la regla de la hac, 

un altre poble, el pobre mestre, un uniforme, el regle 

Completa la frase amb l’opció correcta: 

Els noms i els adjectius femenins en singular acaben en        (a / e), mentre que els masculins 

acaben en        (a / e).

   Llegeix aquestes sèries de paraules i digues si són masculines o femenines:

un dia, el pirata, aquest paleta, aquell taxista són                                

una torre alta, la teva mare, una imatge, la febre són                                

Quina particularitat observes en aquest grup de paraules respecte de la frase de l’activitat 

anterior?         

QUAN M'ESCRIUEN, 

PUC SER UNA A 

O UNA E.

Parlem de…
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   Busca en aquesta llista de paraules les correspondències entre el singular i el plural i copia-les.

paret blanca    boja    parets blanques    vaga    bona pasqua    paraigües     forces

boges    bones pasqües    força    paraigua    vagues

  paret blanca, parets blanques,    

 

 

   Repassa les paraules de l’activitat anterior, observa’n els canvis ortogràfics i completa:

Davant de la e del plural, la c es converteix en      ;la ç en       ; la gu en      ; 

la qu en       ; la j en       , i la g en       . 

   Un verboku és com un sudoku però amb verbs, no pas amb xifres. Fixa’t en les formes verbals 

d’aquesta taula i completa-la. Tingues en compte els canvis ortogràfics que acabes de veure.

Ara, llegeix aquestes frases i completa-les amb l’opció correcta: 

S’escriuen amb a les formes verbals que acaben en                           (vocal / consonant).

S’escriuen amb e les formes verbals que acaben en                           (vocal / consonant).

   Fixa’t en les instruccions que el noi del dibuix dóna al robot. 

Quina particularitat observes en els verbs de la frase respecte del que s’ha dit en l’acti-

vitat anterior?  

F3-B, CORRE, VINE, 

OBRE L'AMPOLLA 

I OMPLE EL GOT 

AMB AIGUA!

Parlem de…
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   Que no faig res?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de faltes  

Correcció

 

 

 

   El forn d’en Pau Badia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de faltes  

Correcció

 

 

 

Abans de corregir el dictat 4, tingues en compte el següent:–  Hi ha quatre parau-les que duen accent obert (`) i dues que el duen tancat (´).
–  Hi ha una paraula femenina que aca-ba en -e.

–  Vigila amb els plu-rals de granja i vaca.
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Els signes de puntuació

    Llegeix en veu alta aquests dos textos i respon a la pregunta que hi ha a continuació.

A  No sé què fer a classe tinc molts amics i amigues i això de vegades pot ser un pro-

blema m’explico he quedat per anar dissabte a la tarda al cine amb la colla d’en 

Jordi però resulta que la colla de la Nuri m’ha convidat a un aniversari sabeu quan 

dissabte a la tarda també

B  No sé què fer. A classe tinc molts amics i amigues i això de vegades pot ser un 

problema! M’explico. He quedat per anar dissabte a la tarda al cine amb la colla 

d’en Jordi. Però resulta que la colla de la Nuri m’ha convidat a un aniversari. Sabeu 

quan? Dissabte a la tarda també!
 

Com pots veure, es tracta del mateix text, però amb unes quantes diferències que fan que 

un sigui més fàcil d’entendre que l’altre. Quin? Justifica la resposta.

 

    Coneixes els signes de puntuació? Demostra-ho relacionant cada signe amb el seu nom. 

 . • • guió

 , • • punt

 ? • • signe d’interrogació

 ! • • coma

 – • • signe d’admiració

 

Quins altres signes de puntuació coneixes? Escriu-ne el nom i el signe.

 

 

  Els signes de puntuació són necessaris per estructurar textos i entendre’n les idees. 

Un text que no té ni punts ni comes, per exemple, no és més que un conjunt de parau-

les, i no sabem quan acaba una idea i quan en comença una altra.

FIXA’T QUE…
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Escrivim amb un alfabet reduït

    Et proposem un joc. Només necessites paper, llapis i una mica d’enginy. Cal que segueixis els 

passos següents:

1  Escriu quatre consonants i tres vocals. Per exemple: R M S P A E I.

   2  En tres minuts, escriu totes les paraules que se t’acudeixin combinant aquestes set lle-

tres i sense repetir-ne cap. Amb les lletres anteriors, tindríem, entre d’altres, les paraules 

següents:

 – Paraules d’una lletra: a, m’, s’.

 – Paraules de dues lletres: pa, és, sé.

 – Paraules de tres lletres: ram, mar, pes.

 – Paraules de quatre lletres: mars, país, prim.

Quines altres paraules se t’acudeixen amb aquestes lletres? Ets capaç de trobar-ne alguna 

de cinc, de sis o fins i tot de set lletres?

Si has entès la mecànica del joc, ja estàs preparat per jugar amb tota la classe. Podeu fer 

servir les combinacions de lletres que us suggerim a continuació o d’altres que us inventeu.

T L S N E E A C S M B A O E F R M T I U A

REGLES PER JUGAR A CLASSE AMB 
ALFABETS REDUÏTS

–  Cada paraula ben escrita val un punt. Si s’aconsegueix 

formar una paraula correcta de set lletres, aleshores 

s’obtenen deu punts.

–  Si teniu dubtes sobre la validesa d’alguna paraula, 

consulteu un diccionari o pregunteu-ho al professor.

– El jugador o jugadora que obtingui més punts guanya.
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Ara que has acabat la unitat, és el moment que reflexionis una mica sobre la feina que has fet. 

    Valora aquests aspectes del teu aprenentatge de 0 (molt malament) a 5 (molt bé).

    Escriu el nombre de faltes que has fet en cada dictat. 

    Completa:

Una cosa que he après:  

 

Una activitat que m’ha agradat:  

 

    Fes una llista amb 10 paraules que ja no tornaràs a escriure malament. Separa-les amb comes.
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   Tot es posa en marxa  

A les quatre de la tarda, tornava el moviment: es reobrien les botigues. Les rialles de la 

quitxalla baixaven pels carrers com un rierol i es fonien amb les converses dels grans. Els 

gronxadors, adormits durant tot el dia, despertaven amb grinyols ben compassats. 

Els bancs de la plaça s’omplien d’avis que buscaven l’escalfor del sol i de les paraules. 

JORDI FOLCK: Vols fer el favor d’apujar-te els pantalons? Barcanova.

   El forn d’en Pau Badia 

   Cap a Barcelona  

El pare, la meva germana Maria i jo anàvem cap a Barcelona. Això no era habitual, 

perquè nosaltres, gent de pagès, acudíem sempre al mercat que es feia a la parròquia 

de la Roca, al Vallès. En aquella ocasió, el motiu principal del viatge era acompanyar 

la Maria. La meva germana es quedaria d’aprenenta a casa d’una cosidora. 

MARIA CARME ROCA: Pedra foguera. Barcanova.

   Que no faig res? 

La meva amiga Sara està molt cansada. Les seves professores i professors, els uns 

més que els altres, diuen que la Sara i la resta de la classe s’esforcen poc. Vaja, que 

passegen les motxilles i les carpetes amunt i avall sense fer gaire cosa, ni a l’institut 

ni a casa. La Sara, que és alta, rossa i prima, té moltes tasques a fer: a més d’anar a 

classe, entrena un equip de futbol, ajuda les seves germanes amb els deures i toca la 

guitarra. Què es pensen, que s’està gratant la panxa? Quina barra! Per sort tenen una 

professora jove i amable, la de Tecnologia, que els defensa sempre.

En Pau Badia tenia el forn de gom a gom. El seu pa de pagès era conegut a tota la 

comarca: la molla era blanca, feta amb la delicadesa d’un joier. Podia menjar-se encara 

que un estigués desdentegat. Es desfeia a la boca. I la flaire? En clavar-hi el queixal, 

un tenia visions de camps de blat a l’hora del capvespre, de granges, de vaques amb 

bona llet. Però aquell dia en Badia i la seva dona maldaven per servir tothom. Prou que 

havia demanat a en Guillem que li donés un cop de mà, però aquest havia tocat el dos.

JORDI FOLCK: Vols fer el favor d’apujar-te els pantalons? Barcanova.
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La importància de l’alimentació

Per què mengem? Per funcionar. Menjar, a més d’una necessitat fisiològica (propor-

ciona substàncies per al nostre cos), és un acte social (ens relaciona amb els altres 

i forma part de la nostra cultura) i psicològic (parlem de conducta alimentària). Una 

alimentació equilibrada conté tots els nutrients. Existeixen cinc grups de nutrients: pro-

teïnes, hidrats de carboni, greixos, vitamines, minerals. Hi ha sis grups d’aliments: llet 

i derivats; cereals i fècules; verdures i hortalisses; fruites; carns, peixos, ous i llegums; 

greixos. És important mantenir una alimentació variada en la qual estiguin inclosos els 

sis tipus d’aliments fonamentals. 

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.

1 imatge x 1.000 paraules
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