
Dijous 15 d’octubre
Avui la Maria, la mestra substituta, ens ha proposat un treball. El joc de les paraules,  
n’ha dit. Era un joc ben fàcil: cadascú havia de triar una paraula, després n’havia de 
buscar el significat en el diccionari, escriure’l en una cartolina i enganxar la cartolina  
en un paper d’embalar que cobria la paret del passadís, just davant de la nostra aula.

El títol era: «Mural de les paraules». Aquesta mestra substituta es pensa que som nens 
de primer…

La paraula que he triat ha estat AGÈNCIA. No sé explicar-ne el perquè. Potser aquest 
matí, mentre anava a l’escola, he vist el rètol d’agència de viatges al carrer Major. Ves a 
saber si és per això que m’ha vingut al cap i he pensat que no era una mala paraula.  
La Susanna ha escollit papallona i he de reconèixer que és una paraula bastant més 
poètica que la meva. En canvi, el Marc només ha arribat a cotxe. 

Divendres 16 d’octubre
El treball de les paraules ha portat cua!

Avui hem votat la paraula que més ens agradava. També havíem de dir per què 
l’havíem escollida. Jo vaig votar papallona, però la majoria dels de la classe, els molt 
cretins, han votat agència. Agència! Quina ximpleria!

N’he llegit la definició. «Agència: Empresa que ofereix un servei determinat.»
—De què poden ser les agències? —ha  

preguntat la Maria, il·lusionada. Es nota  
que és una mestra novella.
 

Saps  què  em 
va  passar?  

1
Agència de lectura 

Dimensió
COMPRENSIÓ  LECTORA

cretí: Ximple, beneit.
novella: Que té poca o gens d’experiència.

VOCABULARI

Pàg.
7
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—De detectius —ha saltat el Marc.
—De viatges.
—Agència matrimonial.
—Agència de notícies —ha apuntat el Ricard amb inspiració.
—Agència de transports —ha dit la Susanna.
—Agència de publicitat —ha fet el Lluís, perquè el seu pare hi treballa.
—I tu, Clara, en quina agència havies pensat? —m’ha preguntat la Maria.
La pregunta era un repte. Tothom ja les havia dit totes. Pensa, Clara, pensa. 
Ni de detectius, ni de viatges, ni matrimonial, ni de notícies… Tot això ja

està dit. No pots perdre la teva fama de persona original i amb inventiva.
—Agència de lectura —he declarat amb èmfasi. Èmfasi vol dir «una  

forta entonació per assenyalar la importància del que es diu».
La nova mestra ha semblat molt interessada.
—I quins serveis oferiries, en aquesta agència? 
El silenci a la classe es podia tallar amb un ganivet.
—Molt fàcil. Lectures en veu alta. Oferiria el servei de lectors per a aquella gent que 

vol una mica de lectura, però que, pel que sigui, no pot llegir…
La Maria ha estat a punt d’aplaudir; se la veia d’allò més emocionada amb la meva 

idea. És tan jove!
—Pilota! —m’ha dit el Marc, fluixet. 

Dissabte 17 d’octubre
M’he guanyat la fama de pilota. Resulta que m’he ficat la mestra substituta a la butxaca.

Al pati vaig dir a la Susanna que això de muntar una agència de lectura no era cap 
bajanada, que de segur que era una cosa que no s’havia acudit a ningú, i que em serviria 
per crear el meu propi negoci i fer la primera pela.

La Susanna, la molt traïdora, ho va explicar al Marc i al Ricard i ells es van petar 
de riure. No creuen que aquest sigui un negoci possible. Això em va molestar. He de 
demostrar a aquests incrèduls que la idea de l’agència lectora és bona. Molt bona.

Tinc tot el cap de setmana per pensar com podria muntar l’agència de lectura. 

Montserrat Galícia 

bajanada: Ximpleria. 
incrèdul: Que no es creu les coses fàcilment.

VOCABULARI
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Dimensió
COMUNICACIÓ  ORAL

Vivències personals
En l’explicació d’una vivència personal, la persona que parla exposa uns fets que ha 

viscut i que l’han afectat d’una manera determinada. 

  No repetir sovint paraules com llavors, després… i alternar-les amb altres, com  
a continuació, tot seguit…, al final, per acabar…
  Acompanyar l’explicació amb gestos i canvis de to per fer-la més interessant. 
  Practicar, abans d’explicar l’experiència davant del públic, amb algun familiar o 
amic perquè faci comentaris o suggeriments.

ALGUNS  MATINS  ENS  LLEVEM  AMB  EL  

PEU  ESQUERRE.  COM  AQUELL  DIA  QUE…

L’ALBERT  I  JO  COINCIDÍEM  AL  POBLE  

CADA  ESTIU...

Pàg.
11

A l’hora de narrar una vivència personal, cal tenir en compte aquestes indica

cions:

  Triar una anècdota o un fet viscut. Pot ser un record, una experiència positiva o 

negativa, un canvi en la vida, etc. 

  Procurar que sigui una història breu, però alhora entretinguda, i ressaltar-ne les 

parts més interessants:

– Com va començar tot? Plantejament

– Què va passar? Nus

– Com va acabar? Desenllaç 

  Fer una llista dels fets que es volen explicar i una altra amb els pensaments, els 

sentiments o les opinions que aquests fets van provocar. 

  Començar la història amb uns fets que captin l’atenció del públic:
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El text que tens a continuació està inspirat en El diari d’Anna Frank. Anna Frank era 

una adolescent jueva de tretze anys que, amb la seva família, va fugir d’Alemanya en 

l’època en què els nazis van començar la persecució dels jueus. L’Anna i la seva famí-

lia van anar a viure a Amsterdam. 

Dimensió
LITERÀRIA

Us he parlat de la Jackeline van Maarseen? La vaig conèixer a l’institut. Em va caure 
tan bé, que a la sortida la vaig seguir mentre anava en bicicleta. Resulta que anàvem en 
la mateixa direcció. Quina sort! Aquest mateix dia la vaig invitar a casa meva i li vaig 
presentar la meva germana Margot. Des d’aleshores, la Jackeline i jo ens vam fer amigues, 
les millors amigues del món. Ens ho explicàvem tot: quin noi ens agradava, qui ens 
semblava més simpàtic i a qui no suportàvem, les discussions que havíem tingut amb les 
nostres mares, amb quins professors estàvem millor…

El cas és que, per ser tan belluguet, jo notava que no queia bé als professors.  
Em consentien, em reien les gràcies i eren pacients amb les meves ganes incontenibles 
de parlar totes les hores. I és que… hi havia tantes coses per dir! La vida era bonica, plena 
de meravelles i jo les havia d’explicar. Com podia callar a classe si un noi guapíssim 
m’acabava de somriure al carrer? O si la mare m’havia comprat les meves primeres 
sabates amb una mica de tacó i les havia d’estrenar dissabte? O si el meu gat s’havia 
escapat i no havia aparegut fins l’endemà? Eren esdeveniments molt importants per a mi 
i havia de transmetre’ls.

La meva amiga Jackeline

incontenible: Irresistible, que no es pot aguantar. 

VOCABULARI

Pàg.
13

11
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empedreïda: Que no pot deixar un costum o un vici.

VOCABULARI

Però comprenc que arribava a marejar a tothom i que el profe de matemàtiques 
n’estigués fins al capdamunt. Per això em va fer fer tres redaccions, l’una rere l’altra,  
per veure si em curava aquesta necessitat meva de fer anar la llengua constantment.  
La primera redacció es deia «La xerraire»; la segona, «La xerraire empedreïda»,  
i la tercera, «Quac, quac, quac, va dir l’ànega».

Amb això no va aconseguir pas que deixés de parlar, però sí que va posar en 
moviment la meva imaginació durant uns quants dies per inventar tres textos amb un 
tema tan estrany. I ho vaig aconseguir! I tant que ho vaig aconseguir! Els resultats van 
ser tan bons, que fins i tot el professor va acabar rient i es va donar per vençut. L’Anna 
continuaria sent ara com ara una xerraire empedreïda. 

Les coses es posaven difícils 
A Amsterdam la situació començava a posar-se molt 
difícil. Els jueus no podíem usar els tramvies,  
els autobusos i els cotxes, i havíem d’entregar  
les nostres bicicletes al govern. Anàvem a peu a tot  
arreu, i quan la calor era feixuga, era molt incòmode. 
Havíem de portar una estrella de David cosida a la roba. 
L’estrella de David era el símbol del judaisme. Els jueus 
no podíem anar als espectacles públics, com el teatre,  
el cinema… Tampoc no podíem anar a les piscines, les perruqueries… Només podíem 
ser al carrer fins a les vuit del vespre i, a partir d’aquesta hora, tampoc no podíem 
asseure’ns als nostres jardins. Tampoc no podíem entrar a les cases dels qui no eren 
jueus. No podíem fer res! Ben aviat estaria prohibit fins i tot respirar.

A més de tot això, s’ha d’afegir que els alemanys estaven tancant en una mena de 
presons terribles, anomenades camps de concentració, gitanos, homosexuals i persones 
que es mostraven en contra del nazisme… i també els jueus. Per això moltes famílies 
s’amagaven o marxaven dels països ocupats. Sense que la Margot i jo en sabéssim res, els 
meus pares havien començat a preparar un refugi, un amagatall on poguéssim ficar-nos 
quan estiguéssim en perill. 

Carmen Gil i Mercè Galí  
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La narració en primera persona

En una narració en primera persona el narrador de la història és un dels personat-

ges. A més d’explicar els fets que ha viscut, ens exposa també les seves emocions, 

els seus sentiments, les seves opinions…

Per saber si una narració està escrita en primera persona, ens podem fixar en els 

pronoms, els determinants possessius i la persona verbal:

La vaig convidar a casa meva i li vaig presentar la meva germana.

La Jackeline i         jo         anàvem i veníem juntes de l’institut. 

Plantejament   Es presenten els personatges principals, que poden ser reals  
o imaginaris.
 Se situen els fets en un lloc i un temps determinats. 

Nus  Es planteja el conflicte o problema.

 S’introdueix algun personatge secundari. 
 Es desenvolupen les diferents accions que es produeixen.

Desenllaç  Es resol el conflicte. 
  A vegades es deixa que el lector s’imagini la solució del 
conflicte plantejat.

verb en  
1a persona 
del singular       

verb en  
1a persona 
del singular       

verbs en 1a persona
del plural               

pronom
personal  

de 1a persona

possessiu  
de 1a 

persona

possessiu  
de 1a 

persona

Una narració és una història que explica uns fets que passen a uns personatges 

en un lloc i un temps determinats. La història pot ser real o imaginària.

Hi ha diferents tipus de textos narratius: un conte, una faula, un diari personal, una 

llegenda, un guió d’una pel·lícula, la lletra d’una cançó, etc. 

Un text narratiu consta de tres parts:
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Dimensió
EXPRESSIÓ  ESCRITA

Aquest text pertany a El diari d’Anna 

Frank. En aquest diari personal, l’An-

na hi relata els seus dies en l’amaga-

tall que compartia a Amsterdam amb 

la seva família, abans de ser capturats 

pels nazis. Aquest diari s’ha fet famós 

a tot el món.

Els fets i les situacions viscudes formen la part objectiva, allò que va passar. 

Les emocions i els sentiments són la part subjectiva, és a dir, la manera com ho ha 

viscut la persona que ho explica.

Algunes de les característiques del diari personal són les següents:

 Està escrit en primera persona.

 S’acostuma a escriure la data abans de cada entrada.

  S’hi expliquen els fets més importants de la vida, sovint en l’ordre en què van passar. 

 Els fets i les anècdotes que s’hi expliquen són reals.

Un diari personal és un tipus de 

text en què una persona explica 

fets que ha viscut. De vegades 

també hi exposa les seves emo-

cions i sentiments.

Dissabte 20 de juny de 1942
Per a algú com jo, és una sensació molt estranya escriure un diari. No tan sols perquè 
mai no he escrit res, sinó perquè em fa l’efecte que més endavant ni a mi ni a ningú 
altre no li interessaran les confidències d’una col·legiala de tretze anys. Però això en 
realitat no importa, tinc ganes d’escriure i molt més encara de desfogar-me i treure’m 
de sobre unes quantes espines. 

Anna Frank

Pàg.
19

El diari personal 
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Ortografia
La síl·laba tònica
Llegeix en veu alta què li passava a l’Anna Frank 

pel fet de ser tan belluguet, fixa’t en les paraules 

destacades i compta el nombre de síl·labes de 

cada una:

Segons el nombre de síl·labes, les paraules poden ser:

  Monosíl·labes, si tenen una síl·laba (fins).

  Bisíl·labes, si en tenen dues (com-prenc).

  Trisíl·labes, si en tenen tres (ma-re-jar).

  Polisíl·labes, si en tenen més de tres (ma-te-mà-ti-ques).    

Les paraules de dues o més síl·labes tenen una síl·laba que es pronuncia amb més 

intensitat: és la síl·laba tònica (be-llu-guet). 

La resta de síl·labes s’anomenen àtones (be-llu-guet).

Tipus de paraules segons la posició de la síl·laba tònica  
Segons la posició de la síl·laba tònica, les paraules poden ser:

 Agudes: si la síl·laba tònica és l’última (pe-rò, ma-re-jar, cap-da-munt).

 Planes: si la síl·laba tònica és la penúltima (ar-ri-ba-va).

 Esdrúixoles: si la síl·laba tònica és l’antepenúltima (ma-te-mà-ti-ques).

Però comprenc que arribava a marejar a tothom 
i que el professor de matemàtiques n’estigués 
fins al capdamunt.

Les paraules s’accentuen segons aquestes normes d’accentuació: 

  Les paraules agudes s’accentuen quan acaben en a, e, i, o, u, as, es, is, os, us, 

en i in: tacó, deixés, sorprèn.   

  Les paraules planes s’accentuen quan no acaben en cap de les terminacions 

anteriors: simpàtic, símbol. 

  Les paraules esdrúixoles s’accentuen sempre: gràcies, ànega.



Lèxic
La derivació 
Llegeix aquest text i fixa’t en les paraules destacades:

Totes les paraules destacades són paraules derivades.

 L’arrel és la part de la paraula que no varia i que dona el significat a la paraula.

  Els prefixos i els sufixos són les parts de la paraula derivada que varien i que per-

meten crear paraules noves. 

Els prefixos s’afegeixen al davant de l’arrel, i els sufixos, al darrere.

La derivació consisteix a formar paraules noves afegint prefixos o sufixos a l’arrel 

d’una paraula. Aquestes paraules es diuen derivades.

 La paraula primitiva és la paraula a partir de 

la qual es formen les paraules derivades 

d’una mateixa família.

Com que soc tan fredolica, m’he assegut a llegir al sol, 
al costat dels rosers que el jardiner acabava de podar 
amb unes tisores grandioses. Totes les preocupacions 
m’han fugit del cap.

Prefix
Arrel

(part comuna)
Sufix Significat

Primitiu fred
sensació produïda per 

la pèrdua de calor

Derivats

fred -or sensació de fred

fred -olic persona sensible al fred

re- fred -ar fer tornar fred

Sabríeu identificar els 

sufixos en les paraules 

destacades del text?  

Hi ha algun prefix?

??
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Les paraules compostes
Llegeix aquesta oració:   
Ha baixat molt la temperatura i ha caigut aiguaneu.

La paraula aiguaneu consta de dues paraules, en aquest cas, dos noms:

aigua + neu  aiguaneu

A vegades, per formar una paraula composta cal fer  

alguns canvis en les paraules simples que les formen.

Exemple: trencar + closca  trencaclosques 

Les paraules compostes poden ser:

  Noms: migdia, filferro, trencaclosques, pit-roig…

  Adjectius: agredolç, clarobscur, bocabadat,  

panxacontent… 

  Verbs: capficar, migpartir, primfilar, capgirar…

Algunes paraules compostes es formen afe-

gint-hi un guionet:

  Els nombres, entre les desenes i les unitats 

(cinquanta-nou) i entre les unitats i les cente-

nes (tres-cents). 

Els números del 21 al 29 s’escriuen amb dos 

guionets: vint-i-dos…

  Quan la segona paraula comença amb r-, s- o 

x-: penja-robes, espanta-sogres, para-xocs…

Les paraules compostes estan formades per dues o més paraules sim-

ples i tenen un significat propi.

RECORDA LA PARAULA D-U-C  

(DESENA-UNITAT-CENTENA)

OBRELLAUNES LLEVATAPSTRENCANOUS



Gramàtica
La comunicació  
La comunicació consisteix a donar i rebre informació. Amb la comunicació, les 

 persones expressem als altres el que sentim, pensem, percebem o desitgem mitjan-

çant sons, paraules, gestos o imatges.

Exemple: Avui la Jackeline m’ha donat una targeta per convidar-me a la seva festa 

d’aniversari. Quina il·lusió! 

Imagina la situació que descriu l’Anna. Els elements d’aquest acte comunicatiu són 

els següents:

Codi

Emissor Receptor

Canal

Context

(La llengua en què es comuniquen la Jackeline i l’Anna.)

(El text que hi ha escrit a la targeta.)

(La Jackeline i l’Anna són amigues.)

(La targeta)

Alguns dels elements que intervenen en la comunicació són els següents:

Emissor: és qui emet i envia el missatge. Pot ser una persona, un grup de perso-

nes, un animal, etc.

Receptor: és qui rep el missatge.

Missatge: és la informació que l’emissor envia al receptor.

Codi: és el conjunt de signes que es fa servir per enviar la informació.

Canal: és el mitjà pel qual circulen els missatges; pot ser oral (l’aire, si parlem)  

o escrit (el paper, si escrivim).

Context: és la situació en què es produeix la comunicació; ajuda a entendre el 

missatge.

(La 

Jackeline)

(L’Anna)

Missatge
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El llenguatge pot utilitzar diferents codis:

  Llenguatge verbal: fa servir les paraules. Pot ser oral, si les paraules són parlades,  

o escrit, si són escrites.

  Llenguatge no verbal: fa servir altres codis que no són les paraules. Pot ser gestual, 

si fa servir els gestos; visual, si fa servir les imatges; musical, si fa servir els sons, en-

tre d’altres.

La llengua
Les persones fem servir el llenguatge per comunicar-nos, però no totes utilitzem la 

mateixa llengua.

Actualment, al món es parlen unes 6.000 llengües. Les llengües més parlades són el 

xinès mandarí, l’espanyol i l’anglès.    

A l’Estat espanyol s’hi parlen quatre llengües oficials: el català, el castellà, el basc  

i el gallec. 

A Catalunya, a més del català i el castellà, també és llengua oficial l’aranès, a l’Aran.

El llenguatge

El llenguatge és la capacitat que tenim les persones de comunicar-nos fent servir 

uns signes determinats, com ara sons, paraules, gestos o imatges.

Una llengua és un codi verbal (un conjunt de sons, paraules i regles gramaticals) 

que coneixen i utilitzen els habitants d’un mateix territori per comunicar-se.


