
Dimensió
COMUNICACIÓ  ORAL

A l’hora de fer una presentació, cal utilitzar un vocabulari precís:

Aspecte físic Alt, baix, rodanxó, prim, pèl-roig, morè, ros...

Caràcter Tímid, obert, simpàtic, seriós, senzill, ambiciós, detallista...

Altres Esportista, familiar, generós, original, dormilega, golafre...

Hola, em dic Mireia i estic a punt de fer vuit anys. Soc pèl-roja i pigada, com el 
pare, i tinc el nervi de la mare. Faig tercer de primària en una escola molt petita.

Tinc un germà petit, en Marc, però gairebé és tan alt com jo. És tossut com 
una mula, encara que jo tampoc no em quedo enrere. Només faltaria!

M’agrada fer esport, xerrar amb les amigues i dibuixar. Amb en Marc jugo 
sovint. Ara, tenim un objectiu comú: tenir un gos. A veure si ho aconseguim!

El  meu nom  i  jo1

En una presentació en primera persona, la persona que parla explica 

detalls de la seva vida, l’aspecte físic, els seus gustos i aficions…

Consells per fer una presentació oral

 Usar un to de veu adequat perquè tothom ho pugui sentir.

 Pronunciar bé tots els mots i no parlar massa de pressa.

La presentació
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Dimensió
COMPRENSIÓ  LECTORA

Vam tardar onze mesos a dir-li Màgik. No ens decidíem per quin nom posar-li. 
Rectifico: el meu germà no es decidia a deixar de fer la punyeta. Jo volia que es  
digués Simpàtik, perquè ho era molt, de simpàtic, i espavilat, i llest. El meu  
germà, en canvi, s’entossudia a dir-li Manu, perquè deia que s’assemblava molt  
a un noi del seu esplai que es deia Manel.

—No pots posar un nom de persona a un gos! —li deia jo.
—Per què no? —responia ell aixecant les espatlles—. És molt pitjor posar-li  

Simpàtik. És com si a tu et diguessin Tossuda, o Baixeta, o Pigada, en lloc de  
dir-te Mireia. 

Però pitjor era el pare, que, mentre nosaltres no arribàvem a un acord, feia  
servir dos noms més:

—Gos, vine aquí! Tu, deixa anar aquesta pilota!
El vam adoptar quan era un cadell, i és clar, no tenia nom. 

cadell: Petit del gos.

VOCABULARI
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Tot va començar quan la gossa dels veïns va tenir cinc fills, i els amos només  
es veien amb cor de fer-se’n càrrec de dos. Van demanar als pares si en podrien 
tenir cura d’algun, però ells van respondre que no tenien temps. En Marc i jo  
vam prometre i reprometre que ens en faríem càrrec nosaltres i que ens 
organitzaríem en torns per treure’l a passejar.

Al final la mare va convèncer el pare amb l’argument següent:
—Fa temps que no els veia tan d’acord en una cosa. Potser així deixaran  

de barallar-se contínuament.
El Simpàtik el dúiem a tot arreu i sempre feia amics entre la gent.  

El problema era que quan havíem de marxar no ens creia, perquè amb tants de 
noms no responia a cap. Ja ens havia advertit el veterinari: «Us heu de decidir per 
un. No li és bo que li feu ballar el cap d’aquesta manera».

Per acabar-ho d’adobar, el Simpàtik-Manu-Gos-Tu era molt àgil  
i esmunyedís, i sempre s’amagava en els llocs més recòndits i insospitats.  
El resultat era que sempre ens passàvem més de mitja hora per marxar dels llocs.

Fins que va arribar el diumenge de festa major. Aquell dia vam anar tots  
plegats a un espectacle de màgia a la plaça.

Cavall Fort, núm. 1121/1122 (abril de 2009). © Bernat Romaní Cornet

argument: Raonament. 
creure: Obeir.
esmunyedís: Que passa fàcilment per un lloc estret.
recòndit: Amagat.

VOCABULARI

  Què faríeu amb els cadells si us trobéssiu en  

el mateix cas que la veïna de la Mireia i en Marc?

  Per què us sembla que els pares de la Mireia  

i en Marc no volien tenir cap gos?

??
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Dimensió
LITERÀRIA

Quan el mag duia una bona estona fent aparèixer i desaparèixer lloros,  
mocadors, rams de flors, fins i tot la bossa d’una senyora de primera fila,  
ens vam adonar que qui també havia desaparegut era el Simpàtik.

—El tenies tu! —va acusar-me en Marc.
—No, tu duies la corretja, mira!
Mentre el mag preparava el darrer truc, nosaltres vam comprovar que  

el Simpàtik-Manu-Gos-Tu havia aconseguit desfer el nus de la corretja.  
Ens vam afanyar a buscar-lo entre les cadires del públic, mirant per entre els peus 
de tota la gent, cridant fluixet: «Simpàtik!, Manu!».

Llavors, tant en Marc com jo, vam aixecar el cap i vam veure que el nostre  
estimat gosset ens mirava tranquil·lament des de la gran caixa que el mag havia 
portat al centre de l’escenari. La intenció del mag era ficar-s’hi dins  
i va descobrir que a la caixa hi tenia un convidat.

—Tu, fora d’aquí! —va fer el mag—. Vinga, gos!
El públic reia, perquè pensava que allò formava  

part de l’actuació. Segurament era una maniobra  
de distracció, devien pensar els més espavilats.  
Mentre en Marc s’obria pas per arribar a l’escenari  
i rescatar-lo, el mag es va dirigir al públic i va dir sorneguer:

—També el faré desaparèixer.
Però quan es va girar de nou, es va quedar de pasta  

de moniato: el Simpàtik ja havia desaparegut!
Va entrar dins la caixa i la va anar desmuntant  

peça per peça, inclosos miralls i dobles fons.
—No pot ser! —anava dient—. Això és màgia! 

sorneguer: Amb intenció de burlar-se’n.

VOCABULARI

Màgik (continuació)
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remor: Soroll confús, murmuri.

VOCABULARI

I el públic vinga riure.
En Marc i jo vam tornar a on seien els pares, desconcertats.
—I ara què fem? No pot haver desaparegut!
—Només se m’acudeix una possibilitat per saber on és —va dir el pare—:  

cal trobar un timbre tan estrident com el de la porta de casa.
Aquella era una idea molt bona. El Simpàtik, cada vegada que sentia el timbre 

de casa, es posava a bordar sorollosament. Alguna cosa es despertava dintre seu 
quan els aguts del diiiiing dooooong començaven a sonar.

Mentrestant, la remor del públic, inquiet, començava a créixer. Durant  
l’actuació, el mag havia fet tornar a aparèixer tot el que havia fet desaparèixer,  
incloent-hi la bossa de la senyora de la primera fila. Però el gos no apareixia per  
enlloc. Fins que la mare va arribar amb una bicicleta que li havia deixat un nen  
i en va fer sonar el timbre sorollosament. A l’instant, el Simpàtik-Manu-Gos-Tu  
va reaparèixer bordant a plaer sota el barret del mag.

El gran «ooooooh!» del públic va ser seguit per una ovació encara més forta.
«Ha portat un gos màgic!», repetien a dreta i esquerra,  

i el gosset va córrer a retrobar-nos.
Tot just arribar a casa, el pare ens va proposar:
—I si li dieu Màgik?
En Marc i jo no volíem baixar del burro, però el pare  

va afegir:
—A més, el nom Màgik té el principi de Manu i el  

final de Simpàtik.
—Com pot ser? Tu ho sabies, això?
—No. És màgic.
I el Màgik va bordar.

   Cavall Fort, núm. 1121/1122 (abril de 2009).  
© Bernat Romaní Cornet
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La narració
Igual que els mags, Ot el bruixot també fa coses màgiques. Ho pots veure en 

aquesta historieta gràfica: 

Plantejament
El bruixot Ot és a la cua de la parada de l’autobús.

Nus
L’autobús tarda molt a arribar i les persones de la cua 
estan impacients.

Desenllaç
Tip d’esperar, el bruixot utilitza els seus poders màgics 
per transportar les persones de la cua, muntades en 
el senyal de la parada de l’autobús, com si fos una 
escombra voladora. 

Una narració consta de tres parts: 

Com comença?  
(Plantejament)

 Es presenten els personatges principals.
 Es planteja un conflicte.

Què passa?  
(Nus)

  S’explica què passa i s’afegeixen els personatges 
secundaris.
 És el nucli de l’acció.

Com acaba?  
(Desenllaç)

 S’explica el final de la història.
 Es resol el conflicte que s’havia plantejat.

Una narració és una història que explica què els passa a uns personatges, 

en un lloc i un temps determinats. Aquesta història pot ser real  

o imaginària. Es pot explicar amb paraules o amb imatges.
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L’anècdota
En la lectura d’aquesta unitat, «Màgik», la Mireia explica les experiències 

viscudes per la seva família a l’hora de triar un nom per al seu gos. Es tracta 

d’una vivència personal que la Mireia recorda d’una manera especial perquè 

és un fet curiós i divertit. D’aquestes experiències viscudes que expliquem 

perquè les volem compartir en diem anècdotes. 

Per fer avançar la narració de les anècdotes, generalment, s’utilitzen 

expressions de temps com aquestes: 

Dimensió
EXPRESSIÓ  ESCRITA

AL PRINCIPI
PER ACABAR

TOT SEGUIT

ALESHORES

AL FINAL

DESPRÉS

DE COP I VOLTA
EN PRIMER LLOC

Una anècdota és una narració breu que, com a mínim, conté aquestes 

parts: plantejament, nus i desenllaç. 
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 Funcionam
ent de la llengua  UNITAT 1

Ortografia
La síl·laba
Llegeix en veu alta el que diu el presentador quan surt a l’escenari:

La síl·laba tònica i la síl·laba àtona

Ara torna a llegir en veu alta les paraules 

següents: mag, To-màs, co-ne-gut, in-su-pe-

ra-bles.

Fixa’t que hem separat les paraules en grups 

de sons que diem en un sol cop de veu. 

Paraules monosíl·labes i polisíl·labes 
Segons el nombre de síl·labes, les paraules poden ser de dos tipus:

Monosíl·labes Només tenen una síl·laba: gran, mag, trucs.

Polisíl·labes Tenen dues o més síl·labes: ne-nes, co-ne-gut, 
in-su-pe-ra-bles.

Cada so o grup de sons que diem en un sol cop de veu és 

una síl·laba.  

En les paraules que tenen més d’una síl·laba sempre n’hi ha una que sona 

més fort que la resta: és la síl·laba tònica (ne-nes, To-màs).  

Les altres síl·labes s’anomenen síl·labes àtones. 

NE-NES  I  NENS!  ÉS  UN  GRAN  HO-NOR   

PRE-SEN-TAR-VOS  EL  MAG  TO-MÀS, 

CO-NE-GUT  PELS  SEUS  TRUCS 

 IN-SU-PE-RA-BLES. 



L’alfabet català té 26 lletres:

Lèxic
L’alfabet

A B C D E F G H I

a be ce de e efa ge hac i

J K L M N O P Q R

jota ca ela ema ena o pe cu erra

S T U V W X Y Z

essa te u ve baixa
ve 

doble
ics  

o xeix
i grega zeta

La ç (ce trencada) és una lletra modificada que trobem en paraules com 

calçat, lliçó o estruç. 

La y és una lletra que en català trobem generalment en el dígraf ny,  

que serveix per formar paraules com nyora, canyella o puny. 

Exemple: Anna, Berta, Carles, Daniel, Esteve, Gemma, Isabel, Lluc, Manel.

Per ordenar les paraules que comencen per la mateixa lletra, ens hem de fixar 

en les lletres que venen després: Laia, Lana, Laura, Liam, Lluís, Lorena.

L’ordre alfabètic és una manera d’ordenar paraules  

per trobar-les amb més facilitat. 

L’alfabet o abecedari és el conjunt de lletres d’una llengua.

És molt útil saber l’alfabet de memòria per poder localitzar més  

de pressa una paraula en una llista que estigui en ordre alfabètic. 
!!
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 Funcionam
ent de la llengua  UNITAT 1

La definició del diccionari   
Fixa’t en aquestes definicions d’un diccionari:

Diumenge i ovació són entrades del diccionari.

Les lletres m i f ens indiquen si l’entrada és de gènere masculí o femení.

De vegades, una mateixa entrada pot tenir gènere masculí i femení: 

mag, -a 1. m i f Persona que fa màgia. 2. m i f Il·lusionista.  

masculí i femení masculí i femení

L’entrada és cada una de les paraules que es defineixen en un diccionari. 

Hi ha entrades que tenen més d’un significat.  

Cada un dels significats s’anomena accepció.

escenari 1. m Part del teatre on es realitza la representació.  

2. m Lloc on passa alguna cosa. 

diumenge m Setè dia de la setmana.

ovació f  Esclat d’aplaudiments.

gènere masculí

gènere femení

primera accepció 

segona accepció



Amb paraules formem oracions, amb un 

conjunt d’oracions podem fer un paràgraf  

i diversos paràgrafs construeixen un text.
Paraula

Oració
Paràgraf

Text

Gramàtica
El text, el paràgraf, l’oració i la paraula 

Tenir un gos és una responsabilitat. Aquest és el missatge 
de fons que es vol transmetre a través de la campanya «En 
Xipi va a l’escola» que el Col·legi de Veterinaris de Girona  
i l’Ajuntament de la ciutat impulsen cada any.

Per explicar-ho en primera persona, porten gossos a les 
aules de Primària perquè els nens vegin que tenir un gos  
és també recollir-li les caques, mantenir-ne les 
condicions higièniques i treure’l a passejar regularment.

Aquest divendres la campanya s’ha traslladat a dos 
centres d’educació especial de la ciutat. Per a aquests 
alumnes amb alguna discapacitat, el programa s’adapta 

amb la voluntat que els alumnes 
interactuïn amb els gossos  

i els donin menjar o els 
acariciïn.

Agència Catalana de Notícies 

Paràgraf

Paraula

Oració

Text
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 Funcionam
ent de la llengua  UNITAT 1

El punt i seguit, el punt i a part i el punt final 
Elpunt (.) és el signe que ajuda a organitzar els textos. N’hi ha de tres tipus:

Punt i seguit
Separa oracions amb sentit complet dins un mateix 
paràgraf.

Punt i a part Separa els paràgrafs d’un mateix text.

Punt final Acaba una oració amb sentit complet o un text.

  Un text és un conjunt ordenat de paràgrafs que parla d’un tema concret. 

El text acaba amb un punt final. 

  Un paràgraf és un conjunt d’oracions que expliquen un aspecte concret 

del tema de què tracta el text. El paràgraf acaba amb un punt i a part. 

  Una oració o frase és un conjunt de paraules ordenades que expressen 

una idea concreta.  

  Una paraula és la unitat mínima amb significat a partir de la qual 

es poden formar oracions, paraules i textos. 


