
TASques de CATALÀ per aquesta 
setmana!!

Hola Libèl·lules i Espiadimonis!

Aquesta setmana haurem de fer:

- pàgina 118 llegir el poema.

- pàgina 119 tots els exercicis.

- pàgina 120 tots els exercicis.

- pàgina 121 tots els exercicis. Els adhesius que us demanen estan al 
final del llibre.

Quan tingueu la feina feta, feu una foto i ens ho envieu als tutors.

Endavant!



GaGUeGuiGoGU

La zoòloga Guillermina Garcia especialitzada en 
animals GaGUeGuiGoGU ens ha passat unes fo-
tos d’alguns dels animals que cuida per a què no 
s’extingeixin del planeta Terra.
Haureu d’escriure el nom dels animals que sur-
ten a les imatges en la taula de sota. 

Alguns animals són fàcils de saber, d’altres són més complicats, per això la 
Guillermina ens ha donat unes pistes:

11. No és una sargantana i no toca la campana, ni es diu Joana, és un 
llangardaix força gran convertida en l’actualitat en un animal exòtic 
de companyia.
15. Pertany a la família del lloro, però no se’n diu LLORO. Estan en greu 
perill d’extinció a causa de la destrucció del seu hàbitat per l’expansió 
de l’agricultura, la seva caça per vendre’ls com a ocells de companyia.
16. Hi ha diferents menes de mussols: òliba, duc, xot,...El que teniu a la 
foto prefereix esperar que la seva presa passi per sota per agafar-la per 
sorpresa. Quan estem parats, no tenim ganes de fer res i ens queixem 
per tot, som uns..........................!!
17. No és un cavall. És la femella.
18. És un rèptil que toca la campana i no és un llangardaix.
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