
BON  DIA!

Gaudim 
    cada dia!1

Què vas fer ahir? Segur que un munt de 

coses! Hi ha dies que són diferents, com 

el dissabte, el diumenge o les vacances. 

Anem a viure un dia ple d’activitats! 

5–cinc



1. Q–uè fan la Carlπ¤a –i l’Omar –en –aquests 
–di∫uixπfi? On –et sem∫˜a –que s†÷?

2. R–espπ÷ –π◊alment:
  Q–uè –acπfitumes –a fer –els –dies –de –cada –dia? 
  A –quina hπ◊a –et lleves? 
  D–ines –a l’–escπ˜a –π –a –casa? 
  D–esprés –de l’–escπ˜a, –què fas? 
  A –quina hπ◊a –acπfitumes –a –anar –a –dπ◊mir? 

FINS  A  LA  

TARDA!
MARXO  A  

TREBALLAR.

TÉ,  LA 

FLAUTA!
FINS  

DESPRÉS!

JO  HI  VAIG   

ANAR  DIUMENGE.

DISSABTE  VAIG   

ANAR  D’EXCURSIÓ…
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EM LLEVO  
A LES…

ME’N VAIG A  
DORMIR A LES…

3. D–i∫uixa les –agulles –de –cada rellπ¤ge: 

  Q–uantes hπ◊es –estàs –despert? 

4. Q–uè –acπfitumes –a fer –els –caps –de 
setmana? Et lleves –i te’n √as –a –dπ◊mir –a la 
mateixa hπ◊a –que la resta –de dies? P–er –què? 

5. S–epara –en síl·labes –aquests –dies  
–de la setmana:

DILLUNS 

DIMARTS 

DIMECRES 

DIJOUS 

DIVENDRES 

DI–LLUNS
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6. Cada dilluns, la Carlota fa anglès. Com es diu DILLUNS 

en anglès? Encercla la resposta correcta:

 

    

7.  I els altres dies de la setmana, com es diuen? Relaciona: 

 DIMARTS   SATURDAY

 DIMECRES   FRIDAY

 DIJOUS   SUNDAY

 DIVENDRES   THURSDAY 

 DISSABTE   WEDNESDAY

 DIUMENGE   TUESDAY

   Saps per què tots els dies de la setmana comencen amb DI  

en català? En anglès, tots acaben en DAY. Saps què vol dir 

DAY? 

 

 

Dimensió
PLURILINGÜE  I  INTERCULTURAL

THURSDAY
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 MONDAY

SATURDAY
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Un dia com un altre

A√ui nπ ha passat res –d’–extraπ◊dinari.  

A l’–escπ˜a, –els meus –amics s’han lluït –am∫ le
s 

mateixes rucades –de sempre –i la S–alma, la n
ena 

–que m’–agrada, –cπ÷tinua sense fer-me –cas. D’–a
ltra 

∫anda, la mama nπ m’ha –cregut –quan li he 

prπµès –que nπ tπ◊naré –a –enfilar-me –als –ar∫◊e
s. 

V–a –d’ha∫itaci† –en ha∫itaci† –endreçant –cπfies, 

–am∫ –gest pπc –amist†fi.

És –clar –que, si hπ pensπ bé, sí –que hi ha 

nπæetats. L–a «senyπ» ha –explicat –a –classe –que
 les 

paraules –es fan –am∫ lletres –i –que l’–π◊dre –en –
què 

les –cπ˜·lπques –és mπ˜t –impπ◊tant. P–er¬ nπ –us 

penseu –que n’he –entès –gaire –cπfia.
Coia Valls

Avui, la Carlota i l’Omar  

han començat a llegir 

un llibre sobre les 

aventures d’en Liu. 

Comença així:
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8.  Marca l’opció correcta: 

  En aquest text…

   En Liu explica el que li passa 

a la seva «senyo». 

   En Liu explica el que li passa  

a ell mateix. 

  En Liu explica el que li passa a un amic seu. 

  En Liu diu que…

  Ha entès tot el que ha explicat la «senyo». 

  La «senyo» no ha explicat res. 

  No ha entès gaire cosa del que ha explicat la «senyo». 

9. Indica com es deu sentir en Liu en aquests casos. Explica 

per què:

  Quan la Salma no li fa cas. 

  Trist  Tranquil  Decebut

  Quan no entén gaire el que explica la «senyo»? 

  Preocupat  Frustrat  Animat

10. Creus que l’ordre de les lletres en les paraules és 

important? Per què?
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ARBRES FLORS

11. Què vol dir «senyo»? Escriu dues paraules que vulguin dir el 

mateix. 

     

12. Ordena les síl·labes de cada paraula i escriu-la:

13. En Liu promet a la seva mare que no es tornarà a enfilar als 

arbres. Quins d’aquests noms són arbres? Classifica’ls:

NA NE

TA Ó HA BI CI

rπure - margarida - rπfia - –cirerer - –clavell  
–avet - lliri - –castanyer

CO ES LA

BRE AR
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Aquest matí quan m’he llevat  

A l’escola  

Després de berenar  .

Just abans d’anar a dormir  .

Ha estat un dia  !

14.  Fes com en Liu i explica, breument, què has fet avui:

Dimensió
EXPRESSIÓ  ESCRITA

15. Encercla tots els noms comuns  

que trobis en el text d’en Liu.

  Hi ha cap nom propi? Quin? 

  .

16. Inventa’t un nom propi per a cada nom comú:

Nom comú Nom propi

escola

classe

amic 

nena 

mama 
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17. Quantes síl·labes té cada nom propi? Separa’ls en síl·labes i 

compta-les:

OMAR   

CARLOTA  

SALMA  

LIU  

  Assenyala la síl·laba que sona més fort, la síl·laba tònica,  

de cada nom.

  I el teu nom, quantes síl·labes té? Quina és la tònica?

  

18. Encercla la síl·laba tònica de cada paraula: 

MES-TRA BO-TI-GA

CA-MI-SAGA-VI-NA

LLI-BRE-TA

GIM-NÀS CIS-TELL

GUI-XA-DA 

13tretze
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A casa de la Cira
Aquest cop l’avi sembla molt preocupat:

—No has vist quines ulleres que fa, la mare?

—Què els passa, a les ulleres de la mare?  

—pregunta la Cira.

—Vull dir que no ha dormit en tota la nit; ha d’acabar 

una feina urgent i es veu que no li surt. Ara trauré el cotxe i aniré 

a la tintoreria. Tu sigues bona i no distreguis la mare.

La Cira s’acosta de puntetes al despatx 

de la mare, que dibuixa un drac vermell.

La Cira vol que acabi els dibuixos  

i li expliqui el conte del drac.

La mare n’hi explica ben pocs, 

de contes.

Treballa massa.

Josep Gòrriz 

Dimensió
COMPRENSIÓ  LECTORA LA  CIRA  ESTÀ  UNA   

MICA  TRISTA. 
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14 catorze

UN
IT

AT
 1



19. Respon:

  Quants personatges apareixen en el text? 

  Qui són? 

 

 

20. Relaciona cada nom comú amb un nom propi:

 NENA   PAF

 MARE   TOT NET

 AVI   CIRA

 DRAC    HELENA

 TINTORERIA   MIQUEL

21. És veritat ( V ) o mentida (M)?

 L’avi de la Cira està preocupat.

  La mare de la Cira ha dormit 

tota la nit.

  La mare explica molts contes 

a la Cira.

  La mare de la Cira treballa 

massa.
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22.  Respon:

  Com es deu sentir la Cira si la mare no li explica contes?

  

 Com creus que es deu sentir la mare de la Cira?

 

 Creus que l’avi l’ajuda? Com?

 

23. Penses que els teus pares també treballen massa?

Marxen a treballar molt d’hora? Arriben gaire tard a casa?

24. Explica què t’agrada fer amb el pare o la mare i quan ho 

feu:
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25. Respon:

  De què treballa la mare de la Cira? 

 

  Els teus pares de què treballen? 

 

  On treballen? 

 

26. Quina etiqueta posaries a aquests grups de paraules?

VETERINÀRIA

MESTRE

FORNER

METGESSA

CUINER
CLÍNICA

FORN

RESTAURANT

ESCOLA

HOSPITAL
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27. Escriu les síl·labes àtones dels estris que fa servir un cuiner 

o una cuinera per treballar:

O

LLE E

GONS

28. Què t’agradaria ser de gran? Per què?  

JO,  DE  GRAN,  

VULL  SER  MÚSIC!

JO,  DE  GRAN,  VULL  

SER  VETERINÀRIA!
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  Anota paraules amb aquest nombre de síl·labes: 

 Una síl·laba: 

 Dues síl·labes: 

 Tres síl·labes: 

 Quatre síl·labes: 

2. Escriu una etiqueta per a cada grup de paraules:

VIOLÍ FLAUTA
PIANO TROMBÓ

TARONJA

PERAMADUIXOT

MELÓ

CAMISA
PANTALONS

SAMARRETA

JERSEI

BÀSQUET
HOQUEI

TENIS
FUTBOL

1.  Dictat:

Un arbre amb dotze branques; 

cada branca, quatre branquillons, 

cada branquilló, set brotets  

i cada brotet és batejadet.
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El germà d’una amiga es dirà  .

Conec un gat anomenat  .

La localitat on visc és  .

El nom de la meva escola és  .

  Els noms que has escrit són:

  COMUNS  PROPIS

  Els has començat amb:

  MAJÚSCULA  MINÚSCULA

4. Pinta de verd o de vermell: 

VERD: SÍ VERMELL: NO

 Sé separar les paraules en síl·labes.

  Reconec la síl·laba tònica i les síl·labes àtones de les 

paraules.

  Sé agrupar els mots pel seu 

significat i trobar la paraula que 

els agrupa tots.

  Reconec els noms comuns i els 

noms propis.

  Escric fent servir el vocabulari adequat.  
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