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LECTURES 
 
Ni carn ni peix M’assemblo als ulls dels nens 
i de les nenes que viuen al país on he nascut. 
Puc ser negra, morada o també verda, 
amb un punt de salat al fons del gust 
Tinc dintre meu un cor que ningú menja  
o duc bocins d’anxova a la motxilla. 
Si m’aixafen, rellisco de primera 
i m’esmunyo entre les fulles de l’amanida. 
Petiteta , rodona i eixerida 
no sóc ni carn ni peix:sóc una oliva 
63.. 
. no sóc ni carn ni peix: sóc una oliva. 

 
 

Eduard Sanahuja Font: Poesies 
ambsuc. Antologia de poesia per a 
infants. Selecció de Miquel Desclot. 
Barcelona: La Galera, 2007 

 
 
 

Encercla la resposta correcta:  
 
1.Que té «un punt de salat al fons del gust» vol dir: 
 a. Que té un sabor molt salat. 
b. Que té un sabor molt dolç.  
c. Que té un sabor una mica salat.  
d. Que té un sabor una mica amarg. 
 

 



 2. Si porten bocins d’anxova a la motxilla, vol dir que són: 
 a. Olives amb salsa. 
 b. Olives sevillanes. 
 c. Olives farcides.  
 d. Olives arbequines. 

 
3. Què és «un cor que ningú menja»?  
a. L’oliva. 
b. El pinyol.  
c. La polpa.  
d. La pell. 
  
4. Qui representa que escriu el poema? 
 a. L’oliva. 
 b. El poeta 
 c. El narrador. 
 d. El cuiner. 
 
5. Què vol dir fer una cosa de primera? 
 a. Fer-ho molt bé.  
 b. Fer-ho a la primera.  
 c. Fer-ho sense pensar.  
 d. Fer-ho ràpidament 
 
 
 
Llegeix el següent text i respon les preguntes. 
 

 La Gerra de la ventura  
 

Hi havia una vegada un home vell que tenia un hort i es passava tot el                
sant dia picant i cavant la terra. Un matí, fent un forat va trobar una               
gerra grossa. - Caram, quina gerra més bonica! - va exclamar-. Segur            
que em portarà sort. La va desenterrar del tot i se la va endur a casa. Un                 
dia que li va sobrar una moneda, la va tirar dins la gerra. - Aquí dins                

 



estarà ben guardada. Va passar molt      
de temps i la moneda continuava dins la gerra, fins que un dia la va               
necessitar. - Vatua! Ja s'hi ha passat una bona estona, aquí dins; és             
hora que la tregui. - El vell va treure la moneda de la gerra , però                
aleshores es va adonar que en quedava una altra. - Renoi! I com pot              
ser, si jo només n'hi vaig deixar una?- va dir sorprès-. Que deu haver fet               
cria? Va treure aquella moneda i en va quedar una altra, i després una              
altra, i d'aquesta manera en va treure un bon grapat, totes de la mateixa              
grandària i valor. Llavors va pensar de provar el prodigi amb una            
moneda d'or, i va passar el mateix. Cada vegada que en treia una, en              
quedava una altra dins la gerra. - Ja ho vaig dir, que aquesta gerra em               
duria ventura - va dir el vell- . Ja sóc ric per sempre. Però no vull que em                  
prenguin per avar i poc generós i es pensin que vull tota aquesta fortuna              
per a mi sol. Faré un dinar i convidaré tots els meus parents sense              
deixar-me'n cap, ni els més poca-soltes. I així ho va fer. El dia del convit               
la casa se li va omplir de gent. Tothom deia que era parent seu. El vell,                
tot i no reconèixer-ne més de la meitat, els va asseure tots a taula.              
Havia llogat els cuiners de més fama de la comarca i els havia manat              
preparar un àpat en el qual no faltés de res. Tothom estava intrigat per              
saber d'on havia pogut treure el vell els diners per fer aquell convit, i ell,               
sincer, els ho va explicar. Llavors, d'entre els convidats en va sortir un,             
veí seu, que li va demanar que li ensenyés exactament d'on havia tret la              
gerra. El vell li ho va ensenyar i, aleshores, el veí li va posar un plet,                
perquè deia que l'havia treta del seu tros. 
Per aquesta feta va començar a tenir raons i l'assumpte va arribar a             
oïda de l'alcalde. Aquest, que era molt avar, igual que tota la seva             
família, en saber que el motiu del plet era una gerra màgica que feia              
criar les monedes, va pensar apropiarse-la . Va fer cridar els dos veïns a              

 



casa seva i els va fer explicar els motius del plet. Una vegada va              
haver-los escoltat, els va dir: - Porteu aquí la gerra i veuré si és peça per                
a moure totes aquestes raons. El vell li va portar la gerra i quan la va                
tenir davant, l'alcalde va dir: - Mireu. He estat pensant sobre el vostre             
cas i, per acabar les raons i no discutir més , la gerra es quedarà aquí                
en dipòsit fins que un dels dos es mori. Llavors l'altre la podrà venir a               
recollir. Els dos vells van sortir de la casa del batlle capcots i pensant              
que l'alcalde els n'havia fet una, però sense saber què fer. Tot just             
acabaven d'anar-se'n els dos veïns, que el pare del batlle, un home            
molt, molt vell, i molt avar, va agafar una moneda d'or i la va tirar a la                 
gerra. Impacient per comprovar-ne el poder, s'hi va abocar per agafar-la           
i va caure de cap a dins. El batlle hi va anar a corre-cuita i, en treure'l,                 
va quedar ben esglaiat, perquè a dins de la gerra en va quedar un altre,               
de vell, i quan el va haver tret, n'hi quedava un altre, i després un altre, i                 
un altre, i per molts que en treia sempre en quedava un. Quan va veure               
allò, furiós, va agafar la gerra i la va llançar contra la paret. La gerra es                
va fer trossos, però heu de saber que cada trosset de gerra va tornar-se              
un vell idèntic al seu pare, i a tots els va haver de mantenir.  
 

La gerra de la ventura  
 
 

Després d'haver llegit atentament el text, busca al diccionari de l'Institut 
d'Estudis Catalans (dlc.iec.cat) el significat dels mots següents i anota'l: 
Plet 
Àpat  
 
a- Marca si les frases són certes o falses. Si la frase és falsa, reescriu-la 
certa a sota. 
Un home vell va trobar una gerra enterrada en el seu hort. 
 
Quan la va trobar, la gerra tenia una moneda dins. 
 
L'home estava molt preocupat perquè no sabia on deixar-la.  
 

 



Després de deixar-hi una moneda, va trobar la gerra plena de diners. 
  
 
b- Completa les frases següents que fan referència al final de la història. 
El veí del vell li va posar un plet perquè..…………………… 
…………………………………………………………………………………... 
L'alcalde es queda la gerra en dipòsit, però………………………………… 
………………………………………………………………………………….... 
El pare de l'alcalde volia comprovar el poder de la  gerra… 
………………………………………………………………………………….... 
L'alcalde va treure el seu pare de la gerra i………………………………….  
………………………………………………………………………………….... 
Quan va veure que sempre quedava un vell a la gerra…………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 
c) Què vol dir en el text que el dia del convit "tothom deia que era parent 
seu"?  
 
 
 
d) Digues quina virtut demostra el vell amb la seva actitud i quin defecte  
tenen el seu veí i l'alcalde. 
 
 
 e) Posa una creu en el refrany que s'acosta més al tema de la narració. 
Estalvia per poc que sia (sigui) 
Qui tot ho vol, tot ho perd. 
Misèria fa més misèria.  
 
 
f) L'avarícia és un defecte que afecta les persones que el tenen i les del 
seu voltant. Has patit alguna vegada els efectes d’una persona 
avariciosa o has vist algú comportar-se de manera avariciosa i fer patir a 
un altre?  
 

 



Els Ponts 
 
Els rius, sobretot si són cabalosos, han estat sempre un obstacle per al             
pas de persones i de vehicles. De vegades, cal recórrer molts           
quilòmetres fins a trobar un pas natural pel qual poder travessar-los. Per            
això, des de fa segles, els humans han aprés a construir ponts. Els             
primers estaven fets de troncs de fusta i hi passaven persones i animals.             
Després, es varen utilitzar altres materials més resistents, com la pedra.           
Hui dia, els ponts es fabriquen amb acer i formigó, i són tan resistents              
que hi passen persones, vehicles grans, i fins i tot trens. Alguns tenen             
més d’un quilòmetre de llarg. I de vegades, pel seu interior es conduïxen             
canonades d’aigua o línies d’electricitat. A més, existixen ponts         
especials: – Els que porten conduccions d’aigua es diuen aqüeductes. –           
Els construïts sobre terrenys secs, per a salvar desnivells, es diuen           
viaductes. –  Els construïts sobre autopistes es diuen passos elevats. 

 
 
1 Per què els humans construïxen ponts des de fa segles? 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….... 
2  Anota, per ordre d’antiguitat, els materials que s’han fet servir per a 
construir ponts. 
……………………………………………………………………………………
…. ……………………………………………………………………………….. 
3 En el cas dels ponts de fusta, podien passar vehicles? Raona la 
resposta. 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………... 
 



4 A més de persones i vehicles, què es pot conduir per l’interior dels 
ponts? 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….... 
5 Relaciona les columnes. 
aqüeducte •                        • es construïx sobre autopistes.  

viaducte    •                        . porta conduccions d’aigua. 

 
pas elevat •                         • es construïx sobre terrenys secs per a  
                                              salvar desnivells. 
 
6. Hi ha cap pont a la teua localitat? Si n’hi ha explica com és i de quin 
material està fet. 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………... 
7 Explica quins usos tenen els ponts que has esmentat en l’activitat 
anterior 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Exercicis de gramàtica i ortografia:  
 
1. Completa aquestes sèries: 
 
Masculí singular Femení singular Masculí plural Femení plural 

oncle    

 geganta   

  tranquils  

   vaques 

 professora   
gall    

 
 
2. Completa aquests mots amb els articles que falten. 
 
_______ informe - ________ informació - _________ ungla - ______ 
unió _______ únic - __________ intel·ligència - _________úlcera - 
______ indi _______ infantesa - _______ infart - ________ idioma - 
_______ inicial 
 
 3. Escriu aquests grups en femení i en plural (tant masculí com femení):  
 
a. el protagonista feliç 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 b. l’amic noble 
______________________________________________________ 
______________________________________________________  

 



c. l’alumne xerraire 
______________________________________________________ 
___________________________________ 
 
d. el turista belga 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 e. l’actor trist 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
 4. Acompanya cada nom amb un determinant i escriu una frase amb 
cada un:  
exemple: vent   El vent bufa molt fort 
aula 
_________________________________________________________ 
institut 
_________________________________________________________ 
 nit 
_________________________________________________________ 
sabates  
_________________________________________________________ 
 
5. Fes el plural d’aquestes paraules: 
carro - ........................................... concurs - ........................................ 
casc - ............................................ curs - .............................................. 
estiu - ........................................... llaç - ............................................... 
text - ........................................... bosc - ............................................. 
disc - .......................................... passeig - ........................................  
 
6. Fes el mateix amb els mots següents: 
botiga -.................................... plaça - .............................................. 
platja - .................................... coca - ............................................... 
amiga -.................................... pasqua - ......................................... .. 
peça - ...................................... monarca - ......................................  

 



  7. Escriu els números en lletres: 
Recorda; Posem guionet entre desenes i unitats, i entre unitats i 
centenes. 
D-U-C 
 467. _________________________________________________ 
2328. ________________________________________________ 
40379. _______________________________________________ 
682194. ______________________________________________  
 
 
8. Accentua les paraules que calgui: 
 

RECORDA;  
 
 ametlla       caverna       Dublin       mataroni      princep       atic 
clinica       esmorzar      metode    Ramon    autobus       colonia 
examen     mobil       boto      bustia        despres    ningu     semola 
dificil         sete        holandes       pastis    Remei       anaveu  
 
9. Classifica les paraules de l’activitat anterior: Agudes Planes 
Esdrúixoles  
 

AGUDES PLANES ESDRÚIXOLES 

 
 
 
 

  

 
 
 



10. Classifica els substantius, adjectius i verbs d’aquestes frases: 

 

 
 - L’ Anabel és una noia  simpàtica i canta molt. 
 - En Ben contava contes a la seua divertida germana. 
- Volia pomes verdes 
- La casa vella de la platja l’ha comprat un senyor gran. 
 
 Substantius: 
 Adjectius: 
 Verbs : 
 
11. Classifica els mots següents com a l’exemple:  
 

 

 



 
Ex: Llibre:concret, comú, individual 
 
Mediterrani .................................................................... 
Motxilla ......................................................................... 
Odi ...............................................................................  
Ram ............................................................................. 
Elena……………………………………………………….. 
Eixam………………………………………………………. 
Pau…………………………………………………………. 
Ramat………………………………………………………. 
Cadira………………………………………………………. 
 
12- Escriu una oració amb cadascuna d’aquestes paraules: fetillera, 
pitonissa, centaure, fonendoscopi i menjadora. 
....................................................................................................................
.............................................. 
....................................................................................................................
.............................................. 
....................................................................................................................
.............................................. 
....................................................................................................................
.............................................. 
....................................................................................................................
..............................................  
 
13- Escriu una paraula amb els següents prefixos:  
des- : ............................................ im-: ...................................................  
sub-: ............................................ en-: ................................................... 
re-: .............................................. .in-: .................................................... 
contra-: ........................................ pre-: .................................................. 
trans-: ......................................... mal-: ..................................................  
 
 

 



14-  Classifica els següents verbs segons la conjugació a la qual 
pertanyin: 
 
 expresseu, saltarem, riure, volava, passaria, servia, seré, tenir, 
classifico, collia, romandre, pensarà, escric, imaginava, pintaràs, mirava, 
jugo, bullia, camines, faria.  
 
VERB PRIMERA 

CONJUGACIÓ 
SEGONA 
CONJUGACIÓ 

TERCERA 
CONJUGACIÓ 

Expresseu expressar   

collia   collir 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



    

    
 

 
 
15- Completa aquestes oracions amb formes verbals compostes:  
 
Ahir jo ......................................... una cançó a classe de música. (cantar) 
Aquest matí ..................................... moltíssim. (ploure) 
En Pere .................................... en vaixell moltes vegades. (viatjar) Ja 
.................................... la jaqueta? (trobar)  
La setmana passada la Laura ...................................... a la teva mare. 
(conèixer)  
 
 
16- Escriu les oracions de l’exercici anterior en futur. 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 

 



17- Descriu un amic o amiga. Utilitza adjectius, comparacions i 
exageracions.  

 
....................................................................................................................
............................... 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 
17-  Completa aquestes paraules amb G o J . 

Recorda 
 

 



…...irafa      …..ersei     in…..ecció    pro...ecte    …..ent 
tar….eta     …..erani     pro…..ecte    …..aqueta     ….ínjol 
 
 
18- Escriu s o c segons convingui. 
 …..is        …...iera      …..índria    ….inturó     …..ivella    co…..ir  
…...inc        excur….ió         imagina…..ió       a….il  
 
19- Completa els espais en buit amb b o v. 
 1. Si sa___essis on tens la mà dreta, aniries més ___en orientat.  
2. He aparcat l’automò___il a la   ___aixada, a mà dreta.  
3. A una mà tro___aràs  els  ca___alls i, a l’altra, els ___edells  
4. L’Este___e  té  ___ones mans. És molt  hà___il  en tot.  
5. No pateixis per la ___eatriu. T’en___ernissarà molt ___é el moble. Hi            
té la mà trencada.  
6. L’Euse___i es cansa___a moltíssim. Li ___am donar un cop de mà            
entre tots.  
7. L’E___arist era el tresorer del club. El van acomiadar perquè se            
n’unta___a les mans.  
8. Si deixa___a  de la mà la feina del pa___elló, no l’acaba___a mai.  
9. No dona___a a l’a___ast en aquella feina, no tenia prou mans per             
fer-la.  
10. No em ___a agradar com feia el míting aquell orador: parla___a            
massa amb les mans.  
11. Jo no esta___a assegurat ni res. Em paga___en a final de mes per              
sota mà.  
12. Haguessis ___ist com pica___en de mans els espectadors         
da___ant d’aquells gags!  
13. Què porta___es entre mans ahir al ___espre? Esta___es amoïnat          
per alguna cosa, oi?  
 
 
 
 
  

 



20- EL MEU DIARI DE VACANCES 
 
 

 
 
Tria quatre dies de les teves vacances i explica’ls segons el model. 
 

 

 



 
 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 


