
Solucionari
Cicle Mitjà Primària

Redaccions



1. UN CONTE BEN GUIAT

Pàgina 7. Activitat 2.

Sí No
En el plantejament del conte es diu qui és protagonista? X
En el nus s’explica què passa en el conte? X

En el nus s’explica com s’acaba? X
En el desenllaç es diu com s’acaba? X

2. UN CONTE CAPGIRAT

Pàgina 11. Activitat 1.

Exemples possibles:

una guineu una cigonya una broma una sopa

vermellosa de coll blanc pesada deliciosa

un plat un bec un vas un morro

blanc punxegut de plàstic gruixut

Pàgina 11. Activitat 3.

Sí No
En aquest conte, hi ha punt i a part abans de cada diàleg? X
S’ha de posar un guió cada cop que parla un personatge? X

S’ha de posar un guió cada cop que comença un paràgraf? X

3. UN CONTE PER TRIAR

Pàgina 15. Activitat 3.

Sí No
Després de cada punt i a part s’ha de començar en majúscula? X
Després de cada punt i seguit s’ha de començar en majúscula? X

Després d’una coma s’ha de començar en majúscula? X



4. UN CONTE PARAL·LEL

Pàgina 19. Activitat 1.

Paràgraf 1 Paràgraf 2 Paràgraf 3 Paràgraf 4 Paràgraf 5 Paràgraf 6

Plantejament X

Nus o trama X X X

Desenllaç X X

Pàgina 19. Activitat 2.

el narrador el ratolí de la ciutat el ratolí del bosc

Al primer paràgraf parla X

Al segon paràgraf parla X

Al tercer paràgraf parlen X X

Al quart paràgraf parla X

Al cinquè paràgraf parlen X X

Al sisè paràgraf parla X

Pàgina 19. Activitat 3.

sempre de vegades mai

Quan comencem un paràgraf X

Després de punt i seguit X

Després de coma X

5. UN CONTE SEMBLANT

Pàgina 23. Activitat 1.

On passa la història?  A la selva

Qui són els dos protagonistes? El lleó i la guineu

Què desitja el lleó? Menjar-se els animals sense moure’s.

Amb quin obstacle es troba el lleó? Amb l’astúcia de la guineu.

Què fa la guineu? No s’acosta al lleó.

Per què ho fa? Perquè només veu les petjades dels animals que entren a la cova.



Pàgina 23. Activitat  2.

En aquest conte hi ha quatre paràgrafs.

Als dos primers és el  narrador               el que explica.

Al tercer és  lleó  qui parla.

Al quart és        la guineu    qui parla.

6. UN CONTE AMB ALTRES VEUS

Pàgina 27. Activitat  1.

 El narrador L’avet

—No m’agraden aquestes fulles punxegudes! X

Deia que no li agradaven aquelles fulles punxegudes. X

Li agradaria tenir les fulles d’or. X

—M’agradaria tenir les fulles d’or. X

Va exclamar que estava molt content. X

—Oh! Que content que estic! X

Pàgina 27. Activitat  2.

 Sí No

En aquest conte, hi ha un signe d’admiració (!) quan parla el narrador? X

Hi ha un signe d’admiració sempre que parla l’avet? X

Hi ha un signe d’interrogació quan parla l’avet? X

Hi ha dos punts després dels verbs “va dir”, “va exclamar” i “va cridar”? X

Hi ha un guió abans de parlar l’avet? X

El narrador X X X
Sí    No

El lleó La guineu
Sí No Sí No



7. UN CONTE QUE S’ENCONGEIX I UN QUE S’EIXAMPLA

Pàgina 31. Activitat  2.

8. UN CONTE CALIDOSCOPI

Pàgina 35. Activitat  1.

On passa la història? A Borriana  (València)

Qui són els protagonistes? El rei Jaume i una oreneta

Quin problema té l’oreneta? Que té les cries al niu que ha fet a la tenda del rei i els servents comencen a desparar la tenda.

Quina decisió pren el rei? Ordena que no es desmunti la tenda fins que l’oreneta no se’n vagi.

Com li agraeix la decisió l’oreneta? Volant sobre el cap del rei.

Pàgina 35. Activitat  2.

Qui explica la història? X Un narrador

Un personatge

Qui parla en el primer diàleg? El rei

X Les orenetes

Qui parla en el segon diàleg? X El rei

Les orenetes

Pàgina 35. Activitat 3.

Mentrestant el rei volia avançar cap a València.

Entretant  el rei volia avançar cap a València.

De sobte, el rei va dir als seus servents...

De cop i volta/ Tot d’un plegat, el rei va dir als seus servents...

6

Sí

Sí

No
Sí

Quants paràgraf té aquest text?

Com comença cada paràgraf? En majúscula
En minúscula

Amb un punt i seguit
Amb un punt i a part

Una o més de relacionades
Moltes idees diferents

Com acaba cada paràgraf? 

Quantes idees conté cada paràgraf?

No

No


