
SOLUCIONS SETMANA DEL 25 AL 29 DE MAIG 

 

2) Resposta personal. Per exemple: 

 PALEOLÍTIC NEOLÍTIC 
FORMA DE VIDA NÒMADES SEDENTARIS 

VIVENDA COVES POBLATS 
ALIMENTACIÓ DEPREDADORS (caça, pesca, 

recol·lecció de fruits) 
PRODUCTORS (agricultura, 

ramaderia) 
MATERIALS PEDRA, FUSTA, OS I BANYES PEDRA POLIDA, FANG (ceràmica) 

VESTITS PELLS D’ANIMALS TEIXITS 
 

3) Els seus poblats estaven situats a planes fèrtils, a prop de rius per a tenir aigua.  

4) Resposta personal. Per exemple: blat, ordi,sègol, llentilles, cigrons, carn,… 

5) L’aixada per cavar, la falç per segar, el molí per moldre el gra o la destral de pedra polida per talar els 
arbres. 

6) La roda. 

7) Perquè amb ells podien coure els aliments i emmagatzemar-los. 

 

 

1) -Aumentativo: montonazo, mujerona, caserón, muchachote, narizota. 
     -Diminutivo: papelito, vientecillo, carrito, maletín. 
 
2) Peluquín, casazas, cucharilla, perrazo. 
 
3) -Bolso, bolsito, bolsazo. 
    -Libro, librito, librazo. 
    -Vaso, vasito, vasazo. 
 
4) -Tortuguita, manita, botellita. 
     -Pisazo, cochazo, hotelazo. 
 
5) Paradón, golazo, partidazo. 
 
6) Fastidio. 
 



 
1) Zanahorias, cacahuetes, cohete. Respuesta personal. 

2) Ahuecar, porque el diptongo ue va precedido de una vocal. Las demás palabras porque se han formado 
a partir de otras que empiezan por h. 

3) Alcohol, bahía, mahonesa, vehículos, vaho, dehesa. 

 

 

 

2) Un robot cuina per als personatges de la historia. 
 
3) Frank, Pierre, Babbi, Pierre, ordinador, Tetaclac, robot. 
 
4) -Molt content i satisfet. 
     -Li ha costat molt d’esforç. 
 
5) Perquè és la primera vegada que l’ordinador executa una tasca complicada i ha eixit bé. 
 
6) 3,2,1. 
 
7) Cal encerclar el segon dibuix. 
 
8) Gratinar, crosta, neguitós, monóton, comensal. 
 
9) -Havia vist un cucut. 
     -Ha hagut d’estar molta estona arrupit darrere d’uns matolls. 
     -Se li havien enganxat als cabells molts branquillons i fulles. 
     -Pon els ous al niu d’altres ocells. 
 
10) -Primitiva: fred. 
       -Derivades: fredolic, refredat, fredor, fredorada. 
 
11) -Treballava: tercera, singular. 
       -Heu vist: segona, plural. 
       -He descobert: primera, singular. 
       -Mengem: primera, plural. 
       -Dinen: tercera, plural. 
       -Deies: segona, singular. 
 
12) Gerundi, infinitiu, participi, participi, gerundi, infinitiu. 
 

 



 

 

1)  

 

2) 

 

3) -Un polígon de 4 costats té 4 angles, 4 vèrtexs i 2 diagonals. 

     -Un polígon de 3 costats no pot tindre diagonals. 

 

4) Resposta lliure. 

 

5) -Taronja: 7 costats (heptàgon) 

     -Groc: 6 costats (hexàgon) 

     -Morat: 9 costats ( enneàgon) 

     -Roig: 10 costats (decàgon) 

 

6) -Són regulars: el pentàgon morat, l’octògon verd i el quadrat blau. 

    -Són irregulars: el rectàngle roig, l’hexàgon marró i el romboide groc. 

 



7) 1r PROBLEMA 

     Operacions: 20 x 8 = 160 

     Solució: Ha utilitzat 160 m de tanca. 

 

      2n PROBLEMA 

       Operacions: 9 x 3 = 27  47 – 27 = 20  20: 2 = 10 

       Solució: Cada costat mesura 10 cm 

 

 

A  JUGAR  AMB  ESCURADENTS!!! 

 

 

 


