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Nom i llinatges:  ................................

Data:  ................................................................

 
1 Fes un cartell amb un dibuix i un eslògan per anunciar que els cans no poden entrar 

a l’escola. 

 
 

2 Llegeix les oracions i contesta les preguntes per descobrir el subjecte.
 

a) Na Margalida va amb bicicleta. 

b) Ahir jo vaig assajar una cançó. 

c) El moix s’ha enfilat al terrat. 

d) Nosaltres dibuixam al pati. 
 
 

3 Rellegeix les oracions de l’activitat anterior i respon les preguntes per descobrir el 
predicat de cada una. 

 

a) Què fa na Margalida? Va amb bicicleta.

b) Què vaig fer jo ahir? Vaig assajar una cançó.

c) Què fa el moix? S’ha enfilat al 

d) Què fem nosaltres? Dibuixam al pati
 
 

4 Afegeix el prefix indicat a cada paraula i escriu
 

des 

endollar Desendollar
 ...............................  

cansar descansar ..  
 
 

5 Llegeix les paraules en veu alta i encercla’n la de cada grup que té el so de 
oberta. 

 

a) Paella, horeta, cafè, oroneta, formatge.

b) Ensaïmada, convèncer, cafeteria, costella, rellotge.

c) Televisió, torre, telèfon, vidriera, moixeta.
 
 

6 Escriu una paraula que rimi amb cada una
 

 Caragol 
 

 

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

.......................................                         Llengua 4t  ................................

Fes un cartell amb un dibuix i un eslògan per anunciar que els cans no poden entrar 

Llegeix les oracions i contesta les preguntes per descobrir el subjecte.

va amb bicicleta. → Qui va amb bicicleta? Na Margalida

b) Ahir jo vaig assajar una cançó. → Qui va assajar ahir una cançó? 

c) El moix s’ha enfilat al terrat. → Qui s’ha enfilat al terrat? El moix

d) Nosaltres dibuixam al pati. → Qui dibuixa al pati? Nosaltres ....................

Rellegeix les oracions de l’activitat anterior i respon les preguntes per descobrir el 

Va amb bicicleta. ................................................................

Vaig assajar una cançó. ................................

S’ha enfilat al terrat. ................................................................

Dibuixam al pati ................................................................

Afegeix el prefix indicat a cada paraula i escriu-ne la derivada que en resulta.

Desendollar
 bes 

avi 2 Besavi, 
extra 

 canviar bescanviar 

Llegeix les paraules en veu alta i encercla’n la de cada grup que té el so de 

, oroneta, formatge. 

, cafeteria, costella, rellotge. 

, vidriera, moixeta. 

Escriu una paraula que rimi amb cada una. Resposta oberta 

flor 

 

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

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

Fitxa 

1 

Fes un cartell amb un dibuix i un eslògan per anunciar que els cans no poden entrar 

 

Llegeix les oracions i contesta les preguntes per descobrir el subjecte. 

Na Margalida ...........  

Qui va assajar ahir una cançó? Jo ......................  

El moix .....................  

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

Rellegeix les oracions de l’activitat anterior i respon les preguntes per descobrir el 

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

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

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

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

ne la derivada que en resulta. 

terrestre 
Extraterrestre 

ordinari extraordinari 

Llegeix les paraules en veu alta i encercla’n la de cada grup que té el so de la e 

albercoc 
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............................................  

Fitxa 

1 
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