
PROPOSTES de CATALÀ per aquesta setmana!!
TROBA LES PARAULES QUE PORTEN CA, QUE, QUI, CO, CU, EN L’EXPLICACIÓ D’EN XESCO. 

 

Escriu i classifica. 

Us dono dues pistes:  

Una de les columnes ha de quedar pràcticament buida perquè en Xesco no 
n’ha fet servir cap de paraula amb.... 

Vol dir que hi ha lletres que el so de la /o/ ens enganya i sona /u/, 
perquè forma part d’una síl·laba àtona (no és tònica). 

Hi ha una paraula que la podreu escriu en dues columnes. 

Hi ha una paraula que està en singular i en plural, per tant, pot anar cada 
una en dues columnes diferents. 

Hi ha un nom propi que està en femení i en masculí, també es poden fer 
servir per completar columnes. 



TROBA LES PARAULES QUE PORTEN CA, QUE, QUI, CO, CU, EN L’EXPLICACIÓ D’EN XESCO. 

 

Us escric alguns exemples dintre de les columnes. 

CA QUE QUI CO CU 

carxofa forques caqui collita cultiu 

     

     

     
    

 

 

    

 

 

    

 

 



CAMÍ DE MANRESA A SANTPEDOR:  COMPLETA LES FRASES AMB LES PARAULES QUE FALTEN. 
 

 

El cotxe està aparcat a l’entrada del 

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

Marxem cap a casa, cap al nostre 
poble de........................................................... 
 

 

Hem passat per dues rotondes. 

Travessem la urbanització 
...................................... i a la dreta veiem una 
parada d’......................................................., 

gairebé al davant 
d’una......................................... 



CAMÍ DE MANRESA A SANTPEDOR:  COMPLETA LES FRASES AMB LES PARAULES QUE FALTEN. 
 

 

 

 

Si girem a la dreta podem anar a 
comprar................................... o a visitar 
l’escola..................................................................... 

 

 

C
on
tinuem per la carretera de Manresa i a 
la dreta es veu una fàbrica “Pinter 
Group”. Investiga quin producte 
s’elabora:................................................................................  



CAMÍ DE MANRESA A SANTPEDOR:  COMPLETA LES FRASES AMB LES PARAULES QUE FALTEN. 
 

No podem conduir a més de 
............................................................................................. 

Ens ho avisa un senyal de forma 

.......................................de color.................................. 

i...................................................... Ens estem 
apropant a ....................................................... 

A la dreta es pot veure la via del tren que 
va cap a........................................................... Els trens 
que hi passen van carregats de........................  

Hi ha una plataforma elevadora que ens 
obliga a reduir la......................................... 

 



CAMÍ DE MANRESA A SANTPEDOR:  COMPLETA LES FRASES AMB LES PARAULES QUE FALTEN. 
 

El plafó indicatiu ens informa amb 
fletxes de fons vermell de l’ 

.......................... i dels ................................................; 

amb una fletxa de fons verd, la 

........................................................................................; 

amb fletxes amb fons negre, el 
........................................................................................ 

El semàfor està de color.................................... 

Si girem a la dreta, podem anar 
a.................................................................................................
................................................................................................ 

 



CAMÍ DE MANRESA A SANTPEDOR:  COMPLETA LES FRASES AMB LES PARAULES QUE FALTEN. 
 

Hem girat a l’esquerra i després a la 
dreta, passem per davant 
de.................................................................................................., 

on celebrem els ......................................de Nadal. 
 

 

 

Aparquem al costat de la plaça 
de la...................., on hi ha una 
biblioteca de nom.......................... 

......................................................i un centre 

d’atenció Primària. 

12 de juny de 2020


