
Nivell 1 Secundària 
Narracions

Solucionari



1. UNA FAULA

2. UN CONTE PER ACCELERAR O PER ALENTIR

Pàgina 4. Exercici 2.

Pàgina 5. Exercici 3.

Pàgina 9. Exercici 3.

1. Veiem els defectes dels altres, però no ens adonem dels nostres.
2. Si et portes bé (o malament), els altres es portaran bé (o malament) amb tu. 
3. Fer moltes coses alhora fa que no es faci res ben fet.
4. Si s’actua malament en una acció petita, també s’hi actuarà en alguna acció més important.
5. No donis per segur res que no tinguis.
6. No facis res perillós que no puguis controlar.
7. No et precipitis quan prenguis decisions.

Protagonista: adjectius positius

Antagonista: adjectius negatius

diligent - decidit - espavilat - perseverant - enginyós - murri -assenyat 
-constant - hàbil - altruista - àgil - fi del - sincer- generós - astut - prudent 
- pencaire

negligent - fanfarró - burleta - avariciós – cregut  - traïdor - esnob 
- egocèntric - brètol - mesquí - fals - tibat - egoista - poruc - insolent - 
cruel - gandul - imprudent

Anar a poc a poc
Anar xino-xano

    
   X

Afanyar-se
Córrer amunt i avall

   
  X

Badar
Distreure’s    X

Tot d’un plegat
De cop i volta

   X

Córrer com un desesperat
Anar d’una banda a l’altra

   X
Calmosament
Pausadament

      
       X

Aturar-se 
Entretenir-se

   X
Amb tota la parsimònia
Pas a pas

        X 

Al cap d’una bona estona
Moure’s a càmera lenta

   X
D’una llambregada
D’un cop d’ull

 
   X



3. UN RELAT PER  VESTIR

 Pàgina 13. Exercici 2.

Pàgina 13. Exercici 3.

Pàgina 14. Exercici 4.

La dona Els guàrdies El cadàver

Descripció física Jove i blanca Alts i forts Vell

Descripció de la 
vestimenta

Una túnica de fi l d’or amb 
una tela de mussolina 
lleugera al damunt.

Uniformats

Opulents hàbits de rajà. 
Un turbant brodat de 
perles i un vestit teixit 

amb seda i or.

Descripció dels 
complements Tota ella carregada de 

joies: collarets, braçalets, 
arracades i anells.

Sabres nus passats a la 
cintura i amb llargues 

pistoles

Un cinturó de caixmir i 
diamants i les magnífi ques 

armes de príncep hindú.

Peces de vestir: mitjons, armilla, sabates
Parts de la peça: plec, trau, butxaca
Forma: cenyit, ample, plisat
Teixits: cotó, lona, vellut
Complements i acabats: cinturó, bossa, llaç

marí 

turquesa 

celeste cobalt 

cru

lletós

os trencat

cendrós 

marengo

ciment perla 

maragda

molsa

poma olivaVerd

marí 

turquesa 

cirera 

escarlata 

robí maó 

mostassa 

or vell 

canari llimona 

Blau

Groc

Vermell

Blanc

Gris



4. UN CONTE PERFILAT

Pàgina 21. Exercici 3.

Pàgina 21. Exercici 4.

El germà havia oblidat la fórmula màgica, (connector de conseqüència) no va poder sortir de la cova. 

(connector de causa) no va poder sortir de la cova, els lladres el van sorprendre i el van empresonar. 

El capità, (connector de temps) va fi car els seus homes dins d’unes gerres d’oli, les va carregar en uns ases. 

La Marxana, la dona de l’Alí Babà, (connector de temps) va descobrir els lladres dins de les gerres, els va matar 

amb oli bullent. 

El germà havia oblidat la fórmula màgica,

Així doncs, / Per tant, / De manera que.../ Per això, / Per 
aquest motiu,  / En conseqüència,

Perquè.../ Ja que.../ Com que.../ Per culpa de.../  
Gràcies a.../ A causa de...

Abans.../ Poc abans.../ En aquell moment.../ 
Llavors.../ Anteriorment.../ Aleshores...
Al mateix temps.../ Simultàniament.../ Mentre.../ 
Mentrestant.../ Quan.../ A continuació.../ Tot 
seguit.../ De sobte.../ De cop i volta...
Després.../ Més endavant.../ Poc després.../ Mé s 
tard.../ Al cap d’una estona.../ Al cap d’uns quants 
dies.../ Passat un temps... 

Per indicar el 
pas del temps

Per introduir 
la causa dels 
fets

Per introduir la 
conseqüència 
dels fets



5. UN RELAT PER REFER I TANCAR

6. UN RELAT EN PASSAT

7. UN DIARI PERSONAL

Pàgina 24. Exercici 2.

Pàgina 28. Exercici 2.

Pàgina 33. Exercici 2.

Pàgina 33. Exercici 3.

Possible opció de correcció del text 

Un gat sent olor de sardines que ve d’una casa i hi entra per una fi nestra mig oberta. Un cop dins, el gat 
descobreix sobre la taula un plat de sardines i se les menja, i un got de llet i se’l beu. Ara, amb la panxa 
plena, vol marxar de la casa però no pot sortir-ne, perquè no passa pels barrots de la fi nestra. Quan 
entra l’àvia de la casa i troba el gat encallat, l’agafa pel coll i...

El rei Mides era un home malgastador. Un mag li va concedir el do de convertir en or tot el que tocava. 
Primer, va estar molt content, però aviat es va adonar que això li comportava molts maldecaps. L’home, 
desesperat, va buscar una solució al problema que tenia.

a) L’aparell digestiu

b) El sistema ossi

Registre 
col·loquial

Registre 
formal

El viatge apassionant d’una hamburguesa des del plat fi ns al vàter. X

El sistema ossi que sosté el cos. X

Les articulacions faciliten el moviment. X

La cosa comença a la boca. X



Pàgina 34. Exercici 5.

-Hem fet l’estudi del viatge apassionant d’una hamburguesa.
-Ens han fet l’explicació de l’aparell locomotor.
-Els sucs gàstrics permeten l’eliminació de tot el que no és útil al cos.
-L’intestí gros s’encarrega de l’absorció de l’aigua i la reducció de les substàncies sobrants.
-El calci i el fòsfor permeten la formació dels ossos.

La seva funció és absorbir l’aigua. X

Els ossos són òrgans rígids. X

El procés digestiu s’inicia a la boca. X

És la claveguera de l’estómac. X

8. UN RELAT PAS A PAS

Pàgina 38. Exercici 2.

Qui és el protagonista? 
Una gota d’aigua.

Al principi del text, se’ns indica com acabarà la història?
Sí, la gota al cap de dos segons s’esclafarà contra la pica de la cuina.

Com se sent la gota d’aigua quan comença la seva aventura? 
Il·lusionada, fascinada i emocionada.

Què sabem dels seus orígens?
Que formava part d’un corrent.

A qui veu abans de caure del tot?
A una altra gota que treu el cap de l’aixeta.

En què es converteix al final?
En un esquitx escarransit.

El temps de la història (la vida de la gota) és molt llarg o molt curt?
Molt curt.


