
SOLUCIONS SETMANA DE L’11 AL 15 DE MAIG 

 

1) Resposta personal. Per exemple: 
- Provoquen malalties respiratòries. 
- Contribueixen al calfament global del planeta. 
- Produeixen pluja àcida. 

 
2) La pluja és molt important per a la vida del nostre planeta. Però la pluja s’enverina per la contaminació de 

l’aire. Determinades substàncies contaminants que provenen des vehicles, les fàbriques, les cases,… es 
combinen amb la humitat de l’atmosfera i formen àcids que cauen amb la pluja. Aquesta pluja 
contaminada amenaça la salut de les persones i perjudica la vida del rius, llacs, animals,… És el que 
anomenem pluja àcida. 
 

3) L’efecte hivernacle és un fenòmen natural de l’atmosfera, la seva funció és retenir el calor que ens 
proporciona el Sol per a que la Terra estigue a una temperatura moderada i evitar que es congele. El 
problema de l’efecte hivernacle apareix quan la contaminación fa que augmente la quantitat de gasos 
hivernacle a l’atmosfera. Això comporta un risc d’un increment general de la temperatura del nostre 
planeta. 

 
4) Resposta personal. Per exemple:  Reciclar, apagar els llums quan no els necessitem, estalviar aigua, utilitzar 

transpot públic,… 

1) -idad, -ble 
 

2) Viajero, caminante, nuboso, arboleda. 
 

3) Respuesta personal. Por ejemplo: Relojero, relojería, relojillo.  /  Panadero, panadería, panecillo. 
 

4) Respuesta personal. Por ejemplo:  
-ista: pianista, especialista, bromista, paracaidista. 
-ero: zapatero, frutero, joyero, gallinero. 
-ante: estudiante, cantante, acompañante, comerciante. 

1) Respuesta personal. 
2) Disfraz, arroz, diez, cicatriz, avestruz. 
3) Habilidad, comodidad, amistad, virtud, actitud. Respuesta personal. 
4) - Acaban en z: cruz, pez, lápiz, antifaz.  -Acaban en d: césped, red, ciudad. Respuesta personal. 
5) Majestad, edad, coz, albornoz. Respuesta personal. 
6) y 7) Respuesta personal. 



 

                                                                               
 

 

 



                                                                                          

       2)   Unes instruccions. 

       3)   Batedora, safata, tamís. 

       4)    - En el primer grup cal ratllar rebutjar.    
              - En el segon grup cal ratllar llevar. 
 
       5)  Esgarrar, remullar, triturar, escampar, extraure. 

       6)   Cal ratllar: Afig a la pasta el colorant que vulgues. 
             Ordenació dels passos restants: 3, 1, 5, 2, 4. 
 

7) Reciclar paper suposa: 
- 65% menys de…despesa de l’aigua. 
- 75% menys de…contaminació de l’aire. 
- 35% menys de…contaminació de l’aigua. 

 
8) - N’usarem trenta-cinc litres. 

- Salvarem seixanta-huit arbres. 
- N’hem fabricat tres tones. 

      9)    PAPER, PAPERERIA, PAPERERA, EMPAPERAR, PAPERETS. 
              - Paper. 
              - Família de paraules. 
 
     10)   Resposta personal. Per exemple: 
             - Sabata: sabater, sabateria, sabateta. 
             - Pastís: pastisset, pastisseria, pastisser. 
             - Llibre: llibreter, llibreria, llibrot. 
 
     11)   Havia anat, contemplava, va agafar, va dibuixar, va preguntar, haurien tallat, dibuixava, compraria, cuidaria. 

     12)   Bat-ria   /   recicl-arem   /   decid-íeu   /   pod-en. 

     13)   Resposta personal. Per exemple: 
              - Brauli, arbres, fabricació. 
              - Bloc, blanc. 
              - Embadalit, ambient. 
 
      14)   Respuesta personal. Per exemple: 
               - Llop: lloba, llobató. 
               - Cap: cabet, cabut. 
      

 

 


