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b, v
h-1

La primera lletra és una B La primera lletra és una V

La 2ª és una R
arbre, abrigar, fàbrica, abric, 

ombra, brusa, embrutar, llibre, 
febre

La 2a és una L doble, poble, moble, impermeable, 
impossible, problema

grup BR = 9 grup VR = 0
grup BL = 6 grup VL = 0

h-2
 agradable amable cobrador
 abraçada invisible llebre
 obligar moble obligatori
 públic noblesa parabrisa
 pebrot fàbrica publicar
 timbre celebrar pessebre

h-3
febre
blanca
sembra
poble

branca
pobre
sembla
feble

h-4
duen MB duen nB duen MV duen nV

bombolla
ambulància
embolicar
tamboret

embut
bombeta
timbal
bomber

canviar
convidar
enveja
invent
invasió
enviar

inventar
invisible
recanvi

h-5
roncaves, llampegava, relliscàveu, passejaven, enraonava, telefonàvem, esgarrapava, embrutava, descansa-

va, dibuixaven
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h-6
són ACCIOns són nOMs

caçava
tacava
ficava
alçava
tocava
cridava

fava
lava

esclava
bava

h-7
pAssA ARA pAssAVA ABAns

amb -ava amb -aba amb -ava amb -aba

cava
excava
clava

s’esbrava
grava

s’acaba
t’alaba

rifava
pegava
triava
rajava
parlava
suava}

signifiquen ABAns i acaben en -ava = 6
 -aba = 0

h-8
sOnen P de PA sOnen B de SABATA O V de VI

s’escriu amb B tub
club

robot
gàbia

tobogan

s’escriu amb V
vidre

ganivet
cavall

s’escriu amb W wàter

h-9
tovallola, sabó,-banyera,-bàscula, wàter,-lavabo

h-10
fosc bosc conjunt d’arbres
rata bata vestit que...
bala bava saliva...
casar cavar remoure la terra
pou bou mascle de la vaca
pell vell que té molts anys
tallar ballar moure’s seguint una música
rosa roba drap o tela
llapis llavis ...al voltant de la boca
barca barba pèl...
cosa cova forat...
saló sabó ...que serveix per rentar

h-11
barret, cabell, bigot, boca/llavi, barba, bufanda, corbata
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h-12
un sabater que havia anat a comprar carn es va trobar que hi faltaven dues unces per al pes que havia 

pagat, i ho va denunciar al jutge:
–Ahir vaig comprar carn. Quan vaig arribar a casa, la vaig pesar i vaig veure que el carnisser m’havia 

estafat.
el sabater va demanar que la carn que faltava per al pes que havia pagat fos de l’esquena del carnisser. el 

jutge li va dir que l’acompanyés a la carnisseria, a veure com feia justícia.
el jutge i el sabater es van presentar a cal carnisser, on el magistrat va fer pesar la carn de nou: exactament, 

hi faltava una unça i mitja perquè fes el pes que el sabater havia pagat. I el jutge va manar que el sabater 
mateix, d’acord amb el que exigia, tallés de l’esquena del carnisser l’unça i mitja de carn que calia per a 
completar el pes.

–Això sí –va dir el jutge–; ha de ser exactament una unça i mitja, ja que exigeixes tanta exactitud. pobre 
de tu que en talles més o menys, perquè et faré penjar a la forca més alta.

el sabater, avergonyit, va renunciar a complir la sentència.
El pes exacte, d’Albert Jané

h-13
vull jo desitge una cosa
bull s’ha escalfat molt i treu vapor

buit que no hi ha res dins
vuit número que hi ha entre el set i el nou

veure notar una cosa amb la vista
beure empassar-se un líquid

ball moviments fets al ritme de la música
vall terreny que hi ha entre muntanyes

vola es trasllada fent servir les ales
bola objecte redó

h-14
 bé  ball
bé / be ve ball / vall ball
 ve  vall

 cabem  vull
cabem/ cavem cabem bull / vull vull
 cavem  bull

 beure  bola
beure / veure veure bola /vola vola
 veure  vola

h-15
La ginesta altra vegada.

La ginesta amb tanta olor!
És la meua enamorada

que ve al temps de la calor.
per a fer-li una abraçada
he pujat dalt del serrat:
de la primera besada

m’ha deixat tot perfumat.
Joan Maragall
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h-16
A Quim no li agradava gens la nit. Li agradava el sol, el color groc del sol. També li agradaven els fanals 

i les llanternes i fins i tot els llampecs. La llum i la claror el feien content; en canvi no li agradava gens la 
nit.

A Quim tampoc no li agradaven els interruptors perquè apagaven els llums. per això Quim mai no tan-
cava els interruptors; sempre deixava encesos el llum del rebedor, el llum del menjador i els llums de totes 
les cambres. A les nits d’estiu mai no eixia al jardí i es quedava sol i avorrit mentre els seus amics jugaven 
sobre l’herba; la nit li feia por.

el pare i la mare apagaven un per un tots els llums de la casa. Llavors Quim es ficava al llit i s’abrigava 
fins als ulls baix els llençols; però deixava sempre un llum encès.

Encendre la nit, de Ray Bradbury
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ll, i
i-1

LL AL COMençAMenT LL AL MIG LL AL FInAL

lluna
llapis

llit

estrella
rellotge
botella
gallina

castell
raspall
martell

i-2
Tenen el so LL...
al principi: 1, 4, 7, 10
al mig: 6, 8, 13, 15
al final: 2, 5, 11, 14
no tenen LL: 3, 9, 12

els mots acaben...
en LL: 1, 3, 7, 9, 11
en nY: 2, 6, 8, 10, 14
en I: 4, 5, 12, 13, 15

i-3
 cavall avui
 conill seient
 vergonya iogurt
 tenalles muntanya
 alemany llum

i-4
 GA Cu Res galleta
    cullera
 Be LLE sA bellesa
    ulleres
 u RA TA

i-5
ull / ui ui
 ull vull / avui vull
   avui
balla / banya banya
 balla calla / canya canya
   calla
lloc / joc joc
 lloc

i-6
 tall llac
 anell lladrar
 martell llenya
 soroll llum
 setrill llàgrima
 perill llampec
 tortell llavi
 cobrellit llitera
 cabell lloro
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i-7
Tot va començar amb l’ull esquerre: va començar a mirar pel seu compte. És a dir: mentre jo mirava, 

posem per cas, la gent que passava, ell s’entestava a mirar la lluna en un cove. però després de l’ull, va ser 
l’orella de la dreta que va començar a escoltar el que li venia de gust, de manera que mentre jo intentava 
escoltar la ràdio, l’orella escoltava la piuladissa dels ocells del jardí. I després de l’orella, la mà dreta, i el 
peu esquerre, i la llengua i les dents i el clatell i el melic, i la mà esquerra i la cama dreta i el peu dret i tota 
la resta del cos...

era un batibull, senyors. Cada part del meu cos anava a la seua. una orella escoltava el cant dels ocells, 
l’altra una conversa entre dues dones, un ull mirava el cel i l’altre un forat de claveguera; la llengua parlava 
pel seu compte...

L’assemblea del cos, de Joles senneLL
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g, j, x
J-1

Comencen com gelat: 1, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 15
Comencen com xiulet: 2, 3, 5, 8, 9, 11, 14

J-2
la G sona com en GELAT la G sona com en GAT

màgia
llegit
gens

berrugueta (2)
aparegut

berruga (2)
hagués
tingut

berrugues (2)

J-3
 B e R R u G A B e R R u G u e s B e R R u G u e T A

J-4
 berruga berrugues
 botiga botigues
 màniga mànigues
 formiga formigues
 tortuga tortugues
 plaga plagues
 piga pigues

J-5
 à - gui - la fi - gue - ra
 an - gui - la fo - gue - ra
 se - gui - da jo - gui - na

J-6
abrigat o abrigada
abrigues

mosseguen
mossegat

amaguen
amagueu

J-7
 amagatall agafar
 botiguera regalar
 enganyar figuera
 hamburguesa margarida
 carregada regadora
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J-8
davant A, O, U davant E, I

com la G de GAT

mossegada
beguda
fregall

pessigolles

àgu}la
botiguera
joguina

hamburguesa

com la G de GEL

pijama
dijous

penjador
jove

ajudant

girafa
genoll
col·legi

diumenge
pàgina
rellotge
gener

J-9
 jaqueta genoll
 ginesta girafa
 gemec javelina
 judici gira-sol
 geniva joventut
 jardiner germà
 julivert jurament
 joia jornaler

J-10
jardí
màgica
pujar
genolls
joguines
germans
desitjos
rellotge

J-11
 platja platges
 esponja esponges
 mitja mitges
 granja granges
 corretja corretges
 taronja taronges
 truja truges

J-12
al començament entre vocals després de consonant al final

porten X ximpanzé enganxaven
panxa

porten IX

deixat
baixes

eixordadora
això

vaixell

calaix
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J-13
 abaixar xerrar
 panxa marxar
 ximple dibuix
 peixateria queixal
 coix xarxa
 greix punxegut
 planxa peix
 xarop gronxar
 aixeta xiclet

J-14
en Pinxo va dir a en Panxo:
«Vols que et punxe amb un punxó?»
I en Panxo va dir a en Pinxo:
«Punxa’m, però a la panxa no».

J-15
bruta bruixa cara caixa
cor coix pet peix
bar baix bata baixa
cosí coixí aleta aixeta

J-16
 duen X o IX duen G o J duen TX
 xemeneia rellotge fletxa
 aixeta segell cotxe
 queixal gelat
 planxa penjador
 peix
 bruixa

J-17
 despatx vaig
 passeig bateig
 dibuix fluix
 baix calaix
 coix boix
 esquitx mig
 boig goig
 peix greix

J-18
per escriure aquest diari, utilitze grans fulles d’algues roges i una tinta negra que el nostre veí de baix, 

el polp senyor Oktopús, m’ha donat amablement. el senyor Oktopús és l’escrivent de les profunditats. Té la 
seua bossa plena de tinta. escriu el correu dels peixos que no saben llegir; és ell qui fa córrer les xafarderies 
submarines.

Quan hauré acabat el meu diari, ficaré totes les fulles juntes dins una gran botella, la tancaré i la deixaré 
marxar! Les onades l’arrossegaran fins a una platja i, amb un poc de sort, no s’haurà trencat. I, un dia, un 
xiquet l’arreplegarà!

I pensar que alguns humans prenen les balenes per peixos! nosaltres som mamífers, exactament igual que 
els homes. Tenim la sang calenta. 

Vaig néixer fa prop d’un any, i ho vaig fer eixint del ventre de la mare. Al cap d’un moment ja sabia nadar. 
I pesava nou-cents quilos!

El balenó Artur, de Florence Faucompré
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h
k-1

La porta de la meua habitació s’obri...
el van ingressar a l’hospital perquè...
L’helicòpter va fer...
en aquell tros d’hort que té...
...una classe d’història antiga.
es veu que ahir no va poder...
Aquell home que...
sembla que estan a punt de prohibir un producte...
si em dónes aquest adhesiu, l’apegaré en...
no va nevar a l’hivern del 1992.

k-2
HeRBA  HABITAR
herbicida • herbicida habitació • habitació
herbívor • herbolari deshabitat • habitable
herbolari • herba habitatges • habitants
 • herbívor habitable • habitatges
 • herba habitants • habitar
   • deshabitat
   • habitants
HIsTòRIA  HIVeRn
historiadora • històric hivernacle • hivern
històric • història  • hivernacle
historieta • prehistòria  • hivernacle
prehistòria • historiadora  • hivern
 • historieta

k-3
Vet ací que una vegada hi havia un home que es deia Butxaques, que era tan pobre que no tenia res per 

menjar. no sabia què fer per guanyar-se la vida i va pensar fer-se metge, perquè, sense suar cap camisa, 
receptant quatre aigüetes i quatre herbetes, els metges es fan rics en quatre dies i tot el món els respecta. es 
va disfressar de metge, va agafar un bastó i se’n va anar pel món a fer de metge.

Va arribar a un hostal i va treure el ventre de pena. Va menjar a tort i a dret i, a l’hora de pagar, quan 
l’hostaler li va demanar els diners, li va contestar:

–Que no em coneixeu? sóc el metge Butxaques, que tinc taula i llit parat a tots els hostals on vaig sense 
haver de pagar res.

L’hostaler tenia una filla que feia molts anys que estava malalta; tenia un ventre com un timbal i cap metge 
no li entenia el mal. Butxaques, fent el paperot, se la va mirar i va dir que...

El metge Butxaques, rondalla popular contada per J. Amades

k-4
el lladre ha reconegut el teu cavall, com ho has fet tu. però jo no us he portat a l’estable per veure qui de 

vosaltres reconeixia el cavall, sinó per veure si el cavall us reconeixia a vosaltres. Quan tu t’has acostat, ha 
girat el cap i ha estirat el coll cap a tu; però quan s’ha acostat el lladre, ha alçat una pota i ha tirat les orelles 
enrere. Així he reconegut jo que tu eres el seu amo de veritat.

Un jutge just, de Lleó Tolstoi

un pardalet va picar els trossets de galleta que la tia Ada havia deixat a l’ampit de la finestra. Les altres 
velletes de la residència d’avis es van queixar:

–Ja ho veus! Què has guanyat, Ada? s’ha fartat i ha fugit! exactament igual que els nostres fills, que han 
marxat vés a saber on, i, de nosaltres que els hem criat, ja no se’n recorden més.

La tia Ada, de Gianni Rodari
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k-5
 hospital humitat
 oroneta total
 or hivern
 hort invent
 agrair habitació
 ahir adhesiu
 herba adormir-se
 helicòpter home
 eliminar egoista
 eriçó prohibir

k-6
 ... peres o pomes?
o / ho Ja ho veus...
 Laura ho va endevinar...
 ...dos o tres llibres. 

 Quan era a la platja...
 ...ha fugit.
a / ha ha entrat un ocell...
 Va caure a terra.
 Hi ha gent que...

 ...les hem d’alimentar
em / hem Em sembla que ja...
 Ràpid! no hem de...
 Ja ni em coneix.

k-7
eren les sis del matí. havien arribat davant de la cava de l’habitació, des d’on eixien uns roncs que feien 

tremolar totes les pedres.
per fi va arribar l’hora de la veritat. el sol, encès com una bola de foc, s’alçava per l’horitzó, i despertava 

també qui fins ara havia estat un monstre.
els roncs van parar de sobte i, després d’uns cruixits d’ossos d’algú que pareixia que estava estirant-se, 

van escoltar com el de dins la cava anava olorant l’ambient.
El misteri del Montcabrer, de Jordi Raül Verdú
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z, s, ss, c, ç
L-1

Comencen amb el so zzz, com el vol d’una abella, i per tant has d’haver pintat roges les piruletes: 1, 5, 
7, 11, 14

Comencen amb el so sss, com quan demanem silenci, i per tant has d’haver pintat verdes les piruletes: 2, 
3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15

L-2
sona com la S de CASA sona com la SS de CLASSE

desert
divisió
camisa

desembre
presumit
estisores
museu

cansat
salsa
molsa

consum
capsa

persiana
setembre

L-3
      Q
      u       C
      I       O
      n       L
 C A T O R Z e   d O T Z e
      e       e
  p
  I      s e T Z e
  n         e
  Z e R O      B
  e         R
  L         A
  L

L-4
l’onze
el setze
la zebra
el pinzell
el zero
catorze
quinze
colze
dotze

L-5
Tenen un so com la S de CASA: 2, 4, 6, 7, 13
Tenen un so com SS de CLASSE: 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12
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L-6
s’escriu amb S s’escriu amb Z

desert
divisió
museu
camisa

estisores
desembre
presumit

zoològic
zero

pinzell
colze
zebra

L-7 - 8
La C sona com la C de CASA La C sona com la S de SOL

carro
canya
barca
cavall

pescador
caragol
cadira

bicicleta

ocell
cistella

bicicleta

L-9
sona com la C de CASA sona com la C de CISTELLA

mocado
xocolate
mosquit
quadern

matrícula

quatre
bàsquet

embolicar
forquilla

encisam, príncep
dolç, feliç

abraçada, eriçó
forçut, plaça

encendre, cançó
cinturó

L-10
tenen Ç tenen C

davant A, O, U braçada, plaça
eriçó, cançó, forçut

davant E, I encisam, príncep
cinturó, encendre

fi de paraula dolç, feliç

paraules amb ça, ço, çu = � Amb ce, ci = � Amb çe, çi = 0

L-11
 ...un llaç negre...  ...una caca de gos.
llaç / llac ...en un llac. caça / caca ...un gos de caça.
 porta un llaç...  ...temps de caça?

 He de torcar la pols  pel mes de març...
torçar / torcar Va torçar la barra març / marc ...se li ha trencat el marc.
 Ho va tenir de torcar amb...  ...ve el març.

 ...a la plaça del poble.  ...el Barça?
plaça / placa ...mercat a la plaça. Barça / barca s’ha enfonsat una barca...
 Hi ha una placa penjada...  Tinc una barca...
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L-12
 braç llança força
 cent ocell calçotets
 llençol començar bicicleta
 príncep vençut traçut
 avançar encisam dolçor
 cine balances adreça
 descalç llaç policia

L-13
 balança balances
 pinça pinces
 raça races
 plaça places
 llança llances
 puça puces
 adreça adreces
 força forces
 peça peces

L-14
Les balances de la fruiteria...
Va xutar amb molta força...
...amb unes pinces.
...tres o quatre peces de la bicicleta.
...la teua adreça?
És un gos de raça.
Les dues places es comuniquen...
...té algunes puces.
...una llança en una mà...

L-15
 BRAç CAçA CALç
 abraçada  caçar descalç
 braçalet caçador calçador
 abraçar  calçotets

 GLAç LLAç RAç
 glaçó desenllaç traça
 glaçada enllaç traçut
 desglaç entrellaçar

L-16
 assecar carabassa
 brossa sabata
 assassí síl·laba
 dissabte terrassa
 tassa  altar
 pallasso assolellat
 mussol solter
 fòssil silenci
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L-17
tenen S tenen SS

després de VOCAL

desset
de pressa
passeig
passar

dissabte
cassola
pessigar

després de CONSONANT

pensar
cansat
capsa
jersei

persona
salsa

L-18
...va posar la cassola al forn.
...però no ens hem cansat molt.
...es va quedar sense frens...
...però no mossega mai.
es va posar a pensar fins que...
...era massa menuda...era massa gros;...
...però potser d’ací a una estona...
... germans s’assemblen...que són bessons.
Ha vingut una persona...

L-19
 jersei balances rinoceront princesa cementiri

 ocell semàfor capses setrill ceba

L-20
 glaç gas
 cabàs braç
 avenç immens
 pastís feliç
 comerç univers
 pols dolç
 arròs veloç
 estruç autobús

L-21
L’estàtua del Rei Feliç estava trista perquè veia els sofriments del seu poble, i va demanar ajut a una oro-

neta; però s’acostava l’hivern, i l’oroneta havia de marxar cap a llocs on no fes fred...
però el Rei Feliç la va convèncer, i l’oroneta anava traient totes les pedres precioses i les peces d’or que 

hi havia a l’estàtua i les anava donant als necessitats. I a mesura que l’oroneta anava fent els encàrrecs del 
Rei Feliç, a mesura que anaven ajudant tots els pobres, l’estàtua era cada vegada menys bonica. Fins que un 
dia d’hivern l’oroneta es va adonar que l’estàtua ja no tenia cap pedra preciosa; aleshores digué adéu al rei i 
emprengué el vol cap a altres terres.

Les autoritats es van adonar que el Rei Feliç ja només era una estàtua de plom, i la fan fer fondre. I, cosa 
ben estranya, el forn no va poder fondre el cor de l’estàtua del Rei Feliç: el cor sempre quedava sencer.

El Rei Feliç i l’oroneta, rondalla mallorquina de nadal
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l∙l
M-1

tranquil·lament
col·legi
col·locar
pel·lícula
intel·ligent

Avui el pati del col·legi...
es passejava tranquil·lament per...
...i hi van col·locar la senyera.
És molt intel·ligent, i a més...
La pel·lícula que van fer..

M-2
 color pelada
 col·legi pelut
 columna pel·lícula
  pelicà

 col·locació telefonista
 coloraina telegrama
 escola televisor
  intel·ligència
 equilibri
 tranquil·la
 quilòmetre
 esquilar

M-3
col·locar
col·locar, col·legi
intel·ligent
pel·lícula
col·locar
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t - d, c -g, p - b
n-1

 net gegant
 simpàtic alt
 calent fresc
 barat valent
 quiet trist
 blanc fort
 dret bonic
 malalt brut

n-2
 presumida presumit
 amagades amagat
 amiga amic
 buida buit
 antiga antic
 salada salat
 cansada cansat
 groga groc
 tancada tancat
 cega cec

n-3
 signifiquen nÚMeRO signifiquen GAnes de BeuRe
 Hi ha set cases... Tenia molta set i molta...
 La setmana té set dies. es va morir de set a mig...
 el set em dóna sort. Quan tingues set...
 ...la frase que fa set. Aquest menjar fa venir set.

n-4
...la persiana de color verd.
Hem tingut sort i ...
...cada setmana en rep dues...
Que no saps qui...
Avui fa molt de fred.
...que ets sord?
...però no és un verb, sinó...
Vaig eixir tard de casa...

n-5
La pobra Katinka se’n va anar cap al bosc plorant amargament. La neu ho cobria tot i prompte va perdre 

el camí. Tremolant de fred i de por, vagava pel mig del bosc sense saber cap on tirar. de sobte, entre els 
arbres, va veure com una mena de resplendor molt viva. s’hi va adreçar i al cap d’una estona va arribar a una 
clariana on cremava una gran foguera, al voltant de la qual hi havia dotze figures immòbils, ben embolicades 
en grans mantells.

Katinka s’hi va acostar, tímida, i els va demanar:
–escolteu, bona gent: estic tremolant de fred. em deixaríeu escalfar-me una mica a la vora del vostre 

foc?
Els dotze mesos, d’Albert Jané


