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Parlem correctament ! 
 Aquí tens les respostes de totes les activitats de la setmana 

passada!! 

 

 Corregeix la pàgina 164 del llibre:  

Les paraules destacades: gros, gras, gruixuda no tenen el mateix 

significat. 

El significat de cada una és: 

gros- Que és molt gran, que té molt volum i necessita molt espai. 

Els elefants i les balenes són animals grossos. 

gras- Que té molt de greix. L'oli i la mantega són aliments grassos. 

Les persones massa grasses poden tenir problemes de salut. 

gruixuda-Que té molt de gruix o més gruix del normal. Alguns 

bolígrafs fan una lletra molt gruixuda i d'altres la fan més fina. Els 

llibres gruixuts tenen moltes pàgines. 

 

 Busca en el diccionari les paraules següents i copia’n les definicions: 
 

. enfilar-se: és pujar en un lloc ajudant-se amb les mans i els peus. 

Els escaladors s'enfilen per roques molt dretes. 

 . pujar: anar des d'un lloc que és baix a un lloc que és alt. 

 Podem pujar des de la planta baixa al cinquè pis amb l'ascensor 

 o per les escales. 

 . gros: que és molt gran, que té molt volum i necessita molt espai. 

 . gras: que té molt de greix. L'oli i la mantega són aliments 

 grassos. 

 . gruixut: que té molt de gruix o més gruixut del normal. 

 . trànsit: el trànsit és la circulació de vehicles i de persones pels 

 carrers i altres vies de comunicació. També hi ha trànsit de trens, 

 d'avions i de vaixells. Els caps de setmana hi ha molt de trànsit per 

 algunes autopistes i carreteres. A les ciutats, hi ha semàfors que 

 regulen el trànsit. 
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 . tràfic: el tràfic és el moviment, el comerç i el transport de 

 persones i de mercaderies d'un lloc a un altre, d'un país a un altre.  

 En època de vacances, el tràfic dels aeroports és molt intens. Durant 

 molt de temps, hi va haver tràfic d'esclaus des de l'Àfrica cap a 

 Amèrica. 

. tràfec: un tràfec és un assumpte que causa molt de trasbals i 
maldecaps, que provoca una gran activitat. Canviar-se de casa i 

haver de traslladar els mobles o les altres coses és un gran tràfec. 
 

 Busca els errors d’aquestes oracions: 

- Ha sortit a donar una volta i s’ha caigut. 

- Ha sortit a donar una volta i ha caigut. 

- Tenim la costum de prendre cafè abans de celebrar la verbena. 

- Tenim el costum de prendre cafè abans de celebrar la revetlla. 

- La meva cosina va adivinar el número de la loteria de l’escola! 

- La meva cosina va endevinar el número de la loteria de l’escola! 

- El columpio del parc és molt bonic. 

- El gronxador del parc és molt bonic. 

- S’ha aclarat la veu abans de fer l’exposició oral. 

- S’ha aclarit la veu abans de fer l’exposició oral. 

 

 Digues quina és l’oració correcta de cada parella: 

- Volen els postres. 

- Volen les postres. X 

- Vindré a les vuit de la tarda. 

- Vindré a les vuit del vespre.X 

- A mi em fa por aquell ninot antic.X 

- A mi em dona por aquell ninot antic. 

 

 Fes en el teu llibre aquestes activitats: 

  nº 1 pàg.168: 

 

- En Piru és molt hàbil i s’enfila dalt dels arbres. 

- He pujat fins al tercer pis per les escales. 

- Aquells escaladors s’enfilen per les roques com si res. 

- Si puges al pis de dalt, podràs saludar la Marta. 
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- Aquest gos està gros com un toixó. 

 

- Porta unes ulleres amb uns vidres molt gruixuts. 

 
- Nena, quin cap més gros que tens! 

- Els semàfors regulen el trànsit. 

- Avui a l’escola hi ha molt tràfec, perquè celebrem la festa de fi de 

curs. 

- El tràfic d’esclaus va ser un episodi terrible de la història. 

 

nº 2 pàg.168: 

- Jo no em penedeixo gens d’haver vingut. 

- No ens va agradar gaire la pel·lícula. 

- Em fas un petó? 

- L’home del temps ha dit que ve una tempesta. 

 

nº 3 pàg. 173: 

- Fixa’t quin nas més gros te l’avi! 

- Tinc les cames molt gruixudes i els braços molt prims. 

- No digui que estàs gras/grassa, perquè se’t veu la mar de bé! 

 

nº 4 pàg. 173: 

- A l’hora de les postres us llegiré el poema. 

- Fes un petó a la tieta. 

- Per la revetlla de Sant Joan tirarem coets. 

- Tinc el costum de rascar-me l’orella abans d’anar a dormir. 

- Anem a fer un volt? 

- La Mercè ha caigut al riu.  

 

 

 

 


