
TASQUES de CATALÀ per aquesta 
setmana!!

Hola Gelats i Creps! 

El primer que us proposem és que trobeu la solució de les següents endevinalles que 
us han deixat aquests virus. En segon lloc, volem que digueu en veu alta les endevi-
nalles i que algun familiar vostre intenti descobrir la resposta! Un cop finalitzat el 
recital, escolliu la que us agrada més i l’escriviu en aquest full tan xulo que us donem 
i feu el dibuix corresponent. Ens podeu fer arribar una fotografia o vídeo recitant 
l’endevinalla escollida i ensenyant-nos el vostre dibuix.

Si esteu molt creatius i creatives, us podeu inventar l’endevinalla!

No tinc potes i em bellugo

respiro i no tinc pulmons

passo la vida fent voltes

amb un vestit de colors

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

És petit com una nou,

porta banyes i no és bou,

no té peus, però es mou.

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

Mig groga i mig negra

vaig de flor en flor;

si molt em molestes

es clavo fibló.

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

Va pel cel,

té ales

i no és un ocell
............................................................



Té potes i no es mou,

aguanta per molt pes que tingui, 

cada dia la fem servir

però no ens l’emportem a dormir.

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

Aquell que amb mi puja, 

baixa amb mi després,

ja que no sóc feta

per a res més.

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

Sóc més alta que un gegant

i em passo el dia fumant. ............................................................

Vaig sempre de viatge 

sense maleta ni bastó;

de vegades semblo un formatge

i d’altres una tallada de meló.

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

L’arbre el fruit ha de donar,

la premsa l’ha de premsar,

te l’has de menjar amb el pa

i el vestit et pot tacar..

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



              



Escoltant el vídeo, segur que teniu més clar el so de la ESSA, doncs ara és el 
moment de demostrar-ho!
Heu de trobar en les pàgines següents, vuit paraules que tinguin el timbre 
sonor de la lletra essa, és a dir, que tinguin la ESSA SONORA. Escriu la llista 
en un full, esforçant-te a fer bona lletra.
Penseu que podem trobar representada la essa sonora amb la lletra Z o la 
lletra S escrita al mig de la paraula envoltada de vocals.
Per exemple: 

onze, anàlisi, colze, alzina, oasi,esmorzar, televisió, brusa,etc.”

Paraules:

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

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

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

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

Montse Garcia Pons

EL SO DE LA ESSA
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