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Aquí tens la publicitat d’una botiga. A partir de t ot el que pots llegir, contesta  les 
següents preguntes: 

 

1. Quin és el nom de la botiga? 

2. Quina és la oferta? 

3. Quines són les característiques del portàtil? 

4. Si pagués amb un bitllet de 500 euros, quin és el canvi que t’hauran de donar? 

5. Imagina que fan una rebaixa del 35% sobre el preu. Quant hauràs de pagar? 
Quants diners t’estalvies? 

6. Ara imagina que has de sumar l’IVA als 399 euros, que és del 18%. Quin serà el 
preu final en aquest cas? 

7. Quan has arribat a la botiga, hi havia una oferta.: “ si compres 3 ordinadors, et 
regalem un de més”. Quants diners costa cada ordinador? 

8. Segons aquesta publicitat, aquests són els millors preus d’Europa. Quins són els 
altres continents? 

9. Què vol dir WIFI? 

10. A quina pàgina web hauràs de buscar informació sobre aquesta botiga? 
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Observa i contesta a les següents preguntes: 

 

1. A on comença aquesta etapa del Tour de França de l’any 

2007? 

2. Quants ports de muntanya té? 

3. De tots aquests ports, quins són de primera categoria? 

4. Quants km. té aquesta etapa? 

5. Quants metres d’altitud té el Col de Tamié? 

6. Com es diu el Col que té 843m. d’altitud? 

7. Quin és el port més alt? I el més baix? Quina és la diferència de metres entre els dos? 

8. Quina distància en metres hi ha entre Le-Grand Bornand i Tignes?  

9. Si en un dia fan 125 km., quants km. faran en una setmana? I en el mes d’abril? 

10.  T’agradaria córrer algun dia el Tour de França? Explica la teva resposta. 
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1. Quin és el número premiat en aquest sorteig? Quina sèrie? 

Quina fracció? 

2. Quin dia s’ha fet el sorteig? 

3. Quant ha costat aquest dècim? Si pagues amb un bitllet de 20 

euros, quants diners t’han de retornar? 

4. A quina administració de loteria s’ha comprat?  

5. Si volguessis comprar un altre dècim a aquesta Administració, a 

quina adreça hauries d’anar? 

6. A quina província pertany aquesta ciutat? I a quina Comunitat 

Autònoma? 

7. Quants premis de 300 euros hi ha? 

8. Si volguessis comprar 45 dècims, quants diners et gastaries? 
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Observa aquest mapa de la teva ciutat i contesta a les següents preguntes, de manera oral, amb un 

company o companya: 

1. A on comença el recorregut? A on acaba? Com ho saps? 

2. Per quins carrers passaries si fessis el mateix recorregut? 

3. Hi ha un hospital. Quin és  el seu nom? 

4. Quina carretera nacional passa pel centre de la ciutat? 

5. Indica i explica el recorregut a seguir des de Vapor Llong fins a l’Hospital. Per quins carrers passaries? 

6. Tria dos carrers i explica al teu company o companya el recorregut fet. 

7. Ara, el teu/va company/a t’indicarà un itinerari. Has d’esbrinar, a partir de les seves indicacions,  a 

quin carrer vas a parar. 

8. Imagina que t’has perdut i no saps arribar a casa teva. Formula i escriu la pregunta que faries a algú 

per demanar ajuda. 
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1. A on comença aquesta etapa de la volta a Espanya? A on acaba? 

2. Quants ports de muntanya té? 

3. De tots aquests ports, quins són de primera categoria? 

4. Quants km. té aquesta etapa? 

5. Quants metres d’altitud té el Coll de Nargó? 

6. Com es diu la muntanya que té 720m. d’altitud? 

7. Quina és la muntanya més alta? I la més baixa? Quina és la diferència de metres entre les dues? 

8. Quina distància en metres hi ha entre Torà i Biosca? 

9.  Si en un dia fan 125 km., quants km. faran en una setmana? I en el mes d’abril? 

10.  T’agradaria córrer algun dia la volta a Espanya? Explica la teva resposta. 

.............................................................................................................. 

 ............................................................................................................. 

 .............................................................................................................. 
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11.  Aquí tens dues fotografies de la sortida i l’arribada. Quina fotografia correspon a la sortida? I a l’arribada? Raona la teva 

resposta: 

 

 

 

 

 

 

 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 
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INVENTEM UNA HISTÒRIA O UN CONTE 

1.  Quins són aquests personatges? 

2. Com volem que siguin a la nostra història o conte? 

3. On volem que passi la nostra història o conte? 

4. Com és el lloc on passa? 

5. Com volem que s’acabi el conte? 

  Bé, doncs, comencem a escriure! 

 

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................ 
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OBSERVA I CONTESTA: 

 

1. Què representa aquesta figura? 

2. De quin any és la informació? De quin país? 

3. Quina és la font d’informació? 

4. De quines edats són els habitants més  

nombrosos? I els menys? 

5. Compara i explica les principals diferències 

i/o semblances entre els homes i les dones. 
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1. A quin establiment pots comprar aquest producte? 

2. De quin producte parla? Quina quantitat hi ha a 

cada paquet? 

3. Quines característiques tenen aquestes bosses? I  

quina mida? 

4. Si vols congelar porc o vedella, què has de tenir en 

compte? 

5. Quins productes pots congelar durant 6 mesos? 

6. Quins consells et dóna per una bona congelació? 

7. Com descongelaries el marisc?  

8. Com es diu bossa de congelar en anglès? 
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1.Ordena aquestes imatges sobre la reproducció humana: 

 

 

 

 

 

⃝    ⃝     ⃝    ⃝         ⃝ 

 2. Quin és l’òrgan reproductor masculí? I el femení? 

 3. Com es diu la cèl·lula reproductora masculina? I la femenina? 

 4. Com es produeix la fecundació? 

 5. Quant temps dura un embaràs? 

 6. Per mitjà de que s’alimenta el fetus? Com respira? 

 7. Com es diu el moment en què el fetus surt a l’exterior? 
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....................................   .......................................   ........................................      .........................................

   

UN PASSEIG PER LA HISTÒRIA 

 1.Posa a cada imatge el seu nom: Aqüeducte de Segòvia, Pont romà  

 d’Alcàntara,  Teatre Romà de Mèrida, Colisseu de Roma i Arc de Barà. 

 2.Per a què serveix cada un? Explica-ho breument. Si no saps la resposta 

............................................ busca-la a Internet. 
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 LA VICTÒRIA DE L’ASTÈRIX 

            

Omple les bafarades del còmic: 

 

- Ets els guanyador! Moltes felicitats! 

- Obèlix, saps que la cursa l’ha guanyat l’Astèrix? 

- Estic molt content, he arribat el primer! 

- Li hauré de canviar les cordes a aquesta arpa. 

- El meu gran amic Astèrix ha guanyat????!!!!!!Per cert, 

ja és hora de dinar? 
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Qüestions:   

1. Com es diu el medicament  de la fotografia?

2.  Quina edat és l’adequada per prendre 

aquest medicament? 

3. És una injecció o és un xarop? Com ho 

saps? 

4. Quan caduca?                 

 


