
CATALÀ 

Llegeix el text amb atenció i respon a les preguntes: 

De vegades, em pregunto què seré de gran. Dilluns, crec que curaré gossos, gats i 

tortugues. Em dic: “Seré veterinari!”. 

Dimarts, m’agradaria ser mecànic i arreglar cotxes, motos i camions.  

Dimecres, però, canvio de parer i em veig traient dents i queixals.  

Arriba dijous i ja no vull ser ni veterinari ni mecànic ni dentista, sinó pilot d’avions.  

Ara bé, divendres penso: “No sé pas encara què seré de gran, però faci el que faci 

m’ho passaré genial!” 

1. Posa a sota de cada dibuix el dia que li correspon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Respon a les següents preguntes de la taula: 

D’un dels oficis dels dibuixos no es parla al 

text. De quin? 
 

Un dels oficis que surt al text no 

apareix als dibuixos. Quin? 
 

I tu, ja saps què vols ser de gran?  



 

3. Com titularies el text anterior? Tria el títol més exacte. 

 El dentista 

 Els oficis 

 Què faré de gran 

4. Uneix el dia amb allò que serà o farà l’autor del text. 

 

 

 

 

5. Omple amb el nom d’aquests oficis els espais del text.  

 

 

 

El__________ investiga la natura i fa experiments. 

L’________ de la tele actua a un teatre de Barcelona. 

El ________ ven menjar a la seva tenda.  

Un_________ cuida els parcs i els jardins. 

El _________ pentina i talla els cabells.  

 

MATEMÀTIQUES 

1. Separa els nombres en Unitats, Desenes, Centenes. 

C D U 

   

   

   

   

Dilluns  

Dimarts  

Dimecres  

Dijous  

Divendres  

 

mecànic  

veterinari  

el que sigui però content  

pilot d’avions  

dentista 

actriu- científic – perruquer – poetes – botiguer 

jardiner - taxista 

     592    64 

157  4 

6   27 



   

   

 

2. Digues si és veritat (v) o fals (f): 

El nombre 925 té 5 desenes: ........ 

El nombre 445 té una desena més que el nombre 435: ........ 

El nombre 785 té 2 centenes més que el nombre 485: ........ 

El nombre 936 té 9 desenes, 3 centenes i 6 unitats: ........ 

El nombre 428 té 4 centenes, 2 desenes i 8 unitats: ........  

3. Resol els següents problemes matemàtics: 

En un autobús van 265 persones. A la primera parada pugen 5 persones, a la segona 

baixen 13 persones i en la tercera hi baixen 9. Quantes persones continuen en 

l’autobús? 

 

 

 

 

 

Solució: ............................................................................................................... 

 

Miguel i Sergi col·leccionen cromos, Miguel en té 45, i Sergi el doble. Quants cromos 

té Sergi? 

 

 

 

 

 

Solució: ............................................................................................................... 


