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ACTIVITATS DE CATALÀ – UNITAT 9 

 

* Us adjuntem les pàgines del llibre, per si no el teniu a casa. 

* Cal fer les activitats en un full de ratlles, o en qualsevol altre full si no en teniu, 

i guardar-ho a la carpeta a l’apartat de català. 

* Teniu les solucions al final d’aquest document. 

 

 

Lectura: El plàstic que llencem és un gran perill per als oceans  

1. Llegir la lectura – pàgines 142 i 143. 

 

2. Fer els exercicis de comprensió lectora – pàgina 144: 1 i 2. 

 

 

Els refranys 

Un refrany és una frase que dona un consell, ensenyament o norma de conducta, 

aplicables a moltes situacions de la vida quotidiana. Normalment utilitza una rima 

i té un sentit figurat, no pas literal. 

 

1. Fer l’exercici sobre el significat dels refranys – pàgina 145: 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

ACTIVITATS DE CATALÀ – UNITAT 9 – RESPOSTES  

 

Pàgina 144 

1. a. Fer pagar les bosses de plàstics als establiments i fer pagar també o 

prohibir envasos o eines de plàstic.  

b. Molts plàstics acaben als mars i oceans.  

c. Hi ha animals que moren perquè s’empassen aquests plàstics i, a més, 

apareixen illes de plàstics  

d. L’any 2050, al mar hi haurà més peces de plàstic que peixos.  

e. La major part del plàstic prové de dos rius africans i vuit rius asiàtics. 

     2.  els plàstics s’acumulin i es concentrin. 

cinc milions de peces de plàstic 

arriben al mar. 

moren per ingestió involuntària de 

 

Pàgina 145 

7. No cal tenir pressa per fer una cosa; val més esperar el moment més 

propici per actuar. – 3. Hi ha més dies que llonganisses.  

Qui paga com cal té dret a ser atès en tot el que disposa. -- 5. Qui paga, 

mana.  

La primavera és una època de renaixement de la natura. Aquest renaixement 

també el noten el nostre cos i el nostre comportament. -- 6. La primavera la 

sang altera. 

El fet d’anar tot sol té avantatges; valora més la soledat que les males 

companyies. -- 1. Més val sol que mal acompanyat. 

Si no hem aconseguit el nostre objectiu en el primer o en el segon intent, 

l’aconseguirem en el tercer. -- 8. A la tercera va la vençuda (o la tercera és 

la bona). 

No hem de jutjar les coses pel que semblen a simple vista. -- 9. Les 

aparences enganyen. 

Hi ha diverses maneres d’arribar a un mateix fi. -- 10. Tots els camins van a 

Roma. 

Es diu en convidar algú a afegir-se a una colla. -- 4. Com més serem, més 

riurem. 

Les coses no s’han de fer precipitadament, sinó amb precaució, amb la 

lentitud necessària perquè surtin bé. -- 7. A poc a poc i bona lletra. 

Sempre hi ha una manera o altra de saltar les normes. -- 2. Feta la llei, feta 

la trampa. 

 



 

ACTIVIDADES DE CASTELLANO – UNIDAD 9 

 

* Os adjuntamos las páginas del libro, por si no lo tenéis en casa. 

* Podéis hacer las actividades en una hoja, preferiblemente de rallas, y guardarlo en 

la carpeta en el apartado de castellano. 

* Tenéis las soluciones al final del documento. 

 

 

Lectura: ¡Ponte en tu piel!  

1. Leer la lectura – páginas 152 i 153. 

 

2. Hacer los ejercicios de comprensión lectora – página 154: 1 i 2. 

 

 

El estribillo 

El estribillo es un conjunto de palabras o versos con que empieza una composición 

poética y que se repite al final de cada estrofa de un poema o canción. 

 

1. Leer el poema y reconocer sus partes: verso, estrofa y estribillo – página 156. 

2. Hacer el ejercicio – página 156: 9. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

ACTIVIDADES DE CASTELLANO – UNIDAD 9 – 

RESPUESTAS  

 

 

Página 154 

1. órgano 

gérmenes 

sudor 

sudor, toxinas 

glándulas sudoríparas, dermis 

poros, orificios 

 

     2.  c 

 

Pàgina 156 

9. La Tarara sí, 

 la Tarara no, 

 la Tarara niña 

 que la he visto yo. 

 



T-4    PRODUCCIÓ DE BÉNS I SERVEIS 

 Llegeix les pàgines 56 i 57 del llibre de text. 
 Mira la següent presentació  https://es.slideshare.net/MartaLacoma/oficis-48845670 

 

1. Indica a quin sector econòmic pertanyen les activitats següents: 

 Agricultura. 

 

 Artesania i indústria. 

 

 Construcció. 

 

 Explotació forestal. 

 

 Ramaderia. 

 

 Mineria. 

 

 Pesca. 

 

 Producció d’energia. 

 

 Serveis a les persones. 

 

 

2.- Quines activitats econòmiques s’inclouen en el sector primari? Què és el que 

tenen en comú? 

 

 

 



3.- Pensa i anota cinc oficis que estiguin inclosos dins del sector primari.  

 

 

4.- Per què el sector terciari rep també el nom de sector dels serveis? 

 

 

 

 

5.- Escriu a quina professió es dediquen els teus pares o els adults amb qui vius. 

Anota al costat el sector al que pertany cada ofici 

 OFICI       SECTOR 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIONS 

1.- Sector primari, sector secundari, sector secundari, sector primari, sector primari, sector 

primari, sector primari, sector secundari, sector terciari. 

2.- Inclouen l’agricultura, la ramaderia, la pesca, la mineria i l’explotació forestal. 

 Tenen en comú que estan relacionades amb l’obtenció de productes de la natura. 

3.- Agricultor, ramader, pescador, miner, apicultor, pastor, granger,  llenyataire, aqüicultor... 

4.- Perquè les activitats econòmiques d’aquest sector presten serveis a les persones, són útils per 

satisfer les necessitats generals de les persones. 

5.- Resposta personal. 

 



Identifica les imatges segons l'activitat que fan i el sector econòmic al qual pertanyen: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Activitat:   Activitat:    Activitat:  

      Sector:     Sector:     Sector:  

  

 Activitat:   Activitat:    Activitat:  

Sector:     Sector:     Sector:  
 

 

http://content.vicensvivesdigital.com/images/img_220454.jpg


Llegeix el text i contesta les preguntes: 

 

En Miquel té 50 anys i condueix un camió. La seva dona 

treballa en una botiga de roba. Viuen a la ciutat. 

El seu germà gran, en Joan, s'ha quedat al poble i conrea les 

terres de la família. 

El fill d'en Joan ha trobat feina com a mecànic en una fàbrica 

d'automòbils i s'ha traslladat amb la seva dona a viure a la 

ciutat. 

 

 

 

 En què treballa en Joan? A quin sector pertany? 

 

 El fill d'en Joan, quina feina fa? A quin sector el situes? 

 

 La dona d’en Miquel, de què treballa? A quin sector pertany? 

 

 

http://content.vicensvivesdigital.com/images/img_222135.jpg


EXTRA( Voluntari) 

Aquest gràfic mostra la distribució dels sectors econòmics   a Catalunya. Què pots comentar? 

 



ENGLISH ACTIVITIES – UNIT 4 

 

Review daily tasks vocabulary: you can do it in your notebook. 

 

 



Always – sometimes – never 

 

1. Watch the video: 

https://www.youtube.com/watch?v=bOzc-vF3jOQ 

2. Read the examples in your Pupil’s Book – page 39. 

 

3. Do the exercises in your Activity Book – page 39. 

If you don’t have the Activity Book, do it in your notebook. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bOzc-vF3jOQ


ENGLISH ACTIVITIES – UNIT 4 - ANSWERS 
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do the shopping
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Cook the dinner
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Tidy up
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Take the dog for a walk
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feed the dog
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dry the dishes
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sweep the floor
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Rob always plays tennis.
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Gillian always goes to the cinema. 
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Gillian never does her homework.



 



ENIGMA DE LA SETMANA 

 

Aquests jeroglífics ens diuen els noms de dues ciutats de Catalunya. Són capitals de 

comarca. 

 

  1                                                     2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


