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REPASO

Nombre:                                          Fecha:                    Curso:                 1
unidad

Lengua 5.º EP. Unidad 1 MATERIAL FOTOCOPIABLE 4

 2  Escribe los elementos que intervienen en esta situación comunicativa.

1  Clasifica estas formas de comunicación y a continuación escribe una situación para cada tipo. 

 3  ¿Cuál es la principal forma de comunicación de las personas?

  lengua       lenguaje       idioma

 4   Indica cuatro comunidades autónomas que tengan dos lenguas oficiales y cuatro que solo tengan una.

 Dos lenguas oficiales:  

 Una lengua oficial:  

 5  Escribe por orden alfabético las entradas en las que encontrarías estas palabras en el diccionario.

 sandalias universitarias centeno saltaré adobe

 caía alojamientos luces rojas compro 

  

  Un diario es un                           en el que una persona anota cada             los                                     más intere-

santes que le han ocurrido ese día. También puede añadir sus pensamientos,                   y                .                  

 6  ¿Qué es un diario? Completa.

Emisor:  

Receptor:  

Mensaje:  

Código:  

Canal:  

gestos lenguaje oral sonidos imágenes lenguaje escrito

Verbal
  

  

No  verbal

  

  

  



REPASO

Nombre:                                          Fecha:                    Curso:                 1
unidad

Lengua 5.º EP. Unidad 1 MATERIAL FOTOCOPIABLE 5

7   Separa estas palabras en sílabas y subraya la sílaba tónica. Después, escribe qué tipo de palabras son 
según la posición de su sílaba tónica.

 ● jazmín:   

 ● tesoro:   

 ● lámpara:   

 ● músculos:   

 ● encontraré:   

 ● azulados:   

 8   Copia las palabras que encontrarías entre estas palabras guía. Hazlo en el orden en el que aparecerían en 
el diccionario.

 9   Ramón ha colgado una nota en el tablón del colegio. Averigua por qué lo ha hecho completándola con 
palabras llanas.

 10  Analiza los elementos de la comunicación de la nota anterior.

 11  ¿Crees que la nota es un texto literario? ¿Por qué?

burocracia  bullir  buscar  búho  burlar  bufar

búfalo – bulto

buñuelo – busto

 

 

Hola a todos:

Soy Ramón                                     (Rodríguez / Ferrán) y he perdido una mochila de color                                 
(verde / marrón) con varios                                                 (bolígrafos / libros) dentro. Tiene también un diario 
en el que  pone mi                                                 (nombre / dirección). Por favor, si alguien lo ha encontrado, 
que me busque en la clase de 5.º B. ¡Muchas gracias!

Emisor:  

Receptor:  

Mensaje:  

Código:  

Canal:  
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REPASO

Nombre:                                          Fecha:                    Curso:                 2
unidad

 3  Subraya los sustantivos que aparecen en este texto y analízalos como en el ejemplo.

1  Estas oraciones están escritas al revés. Cópialas correctamente y añade las tildes.

 ● nolas led secul sal ogapa reyA

 ● oravlA ed se cimoc etsE

 ● lobtuf la odnaguj rumef le otor ah eS

2  Completa estas palabras con la vocal que falta. Pon tilde cuando sea necesario.

 

 4  Marca las afirmaciones que son correctas.

  Contenta no lleva tilde porque es una palabra aguda terminada en vocal.

  Regalé lleva tilde porque es una palabra llana terminada en vocal.

  Ramo no lleva tilde porque es una palabra llana terminada en vocal.

  Jarrón lleva tilde porque es una palabra aguda terminada en -n.

Ayer fui a casa de Laura. Se puso muy contenta porque 
le di una gran sorpresa, le regalé un ramo de flores. 
Enseguida lo pusimos en un jarrón con agua.

casa: común, concreto, individual, contable, femenino, singular.

 ex.   .men m.   .stil adem.   .s

 gavil.   .n c.   .ctus d.   .sis

 lib.   .lula atm.   .sfera car.   .cter
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REPASO

Nombre:                                          Fecha:                    Curso:                 2
unidad

5  Escribe el plural de estas palabras llanas.

 7   Copia las palabras que riman en el párrafo escrito en verso y escribe dos palabras más que rimen 
con ellas. A continuación inventa un verso más para el poema.

 8   Busca en el texto los antónimos de las siguientes palabras y escribe a continuación un sinónimo. Puedes 
usar el diccionario.

 9  Explica por qué llevan tilde las siguientes palabras del texto.

 ● Tomás                 

 ● algún   

 ● mágico                

 6  Lee este texto. Rodea los párrafos escritos en prosa y subraya los escritos en verso.

Como otras tardes invernales, aburridos a los pies de la lumbre, Lucía 
y Tomás decidieron visitar algún mundo mágico.
Cogieron un libro de cuentos y sobre la alfombra iniciaron su aventura. 
Cada vez que esto ocurría Tomás recitaba unas palabras:
Voy a vivir con alegría
una historia repleta de fantasía
aventuras y desventuras con mi hermana Lucía
que nos harán pasar un divertido día.
Con este conjuro, iniciaban su viaje. Un ritual que siempre les daba suerte 
y les ayudaba a tener una experiencia muy divertida.

 alegría                                                                               

Palabra Antónimo Sinónimo

divertido   

finalizaron   

tristeza   

veraniegos   

 ● orden         

 ● mitin        

 ● dolmen        

 ● joven         
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REPASO

Nombre:                                          Fecha:                    Curso:                 3
unidad

 1  Clasifica estas palabras según contengan diptongo o hiato.

 2  Fíjate en las palabras que llevan tilde de la actividad anterior y explica por qué la llevan.

poseer jueves aire cuidado baúl miércoles sandía héroe

Palabras con diptongo Palabras con hiato

    

    

3   Rodea en cada oración la palabra polisémica. Después, escribe otra oración en la que esa palabra tenga 
otro significado.

 ● Me encantaría que me regalaran esa falda.

 ● ¿Qué animal te gusta más, el perro o el gato?

 ● Prefiero escribir en un cuaderno que en hojas sueltas.

4  Escribe a qué parte de la estructura de una carta pertenecen estas expresiones. 

Alfredo
 

Toledo, 24 de noviembre  

Un abrazo enorme,  

Querida Susana:  

Ya llevo dos meses en el colegio nuevo y tengo  
muchos amigos.  
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REPASO

Nombre:                                          Fecha:                    Curso:                 3
unidad

5  Lee estas oraciones, rodea los adjetivos y subraya los sustantivos a los que se refieren.

 ● El cirujano realizó una pausa breve en su intervención.

 ● El director del centro, Luis, tiene los ojos verdes.

 ● Tu hermana preparó una exquisita tarta.

 ● María lo entiende todo rápido, es una chica inteligente.

6   Rodea el adjetivo que aparece en cada oración e indica en qué grado está.

 ● El cielo está hoy más nublado que ayer.

 ● Ese libro es menos interesante que el que tú has leído.

 ● Puedo hacer ese trabajo tan bonito como tú.

 ● Los cuadros del museo son impresionantes.

7  Lee este texto y marca las afirmaciones que son correctas.

   Es un texto narrativo en el que cada párrafo se corresponde con la  introducción, el nudo 
y el desenlace.

  En el primer párrafo no hay ningún adjetivo.

  El nombre del autor es una palabra con hiato.

  Las palabras reunión, rabiar y aplausos contienen diptongos.

  La palabra mono en el texto significa “prenda de vestir de una sola pieza”.

En una reunión de animales, un mono em-
pezó a bailar. A todos les gustó mucho 
aquella danza y lo aplaudieron a rabiar.
Entonces, un camello, envidioso de aquellos 
aplausos, quiso ganarse los mismos elogios. 
Se levantó pesadamente y ensayó unos pasos 
de baile, pero hizo el ridículo y los animales, 
indignados, lo echaron de allí a bastonazos.
Buscar la popularidad es la manera más rápida 
de perder amigos.

Esopo: Fábulas, Destino
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Nombre:                                          Fecha:                    Curso:                 4
unidad
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 1  Rodea las palabras homófonas que aparecen en estas oraciones.

 ● Mi madre ha llevado mi bota al zapatero para que la arregle.
 ● Esta mañana he ido de excursión a una granja escuela.
 ● Mañana mi hermana vota al delegado de su clase.
 ● ¡Eh! Ten cuidado con mis flores.

 2  Tacha la palabra incorrecta.

 ● Te echo / hecho mucho de menos desde que te has ido.

 ● Ha / a venido el primo de Andrés a jugar con nosotros.

 ● Mi madre ha comprado unas sillas de madera de haya / aya.

 ● Una gigantesca hola / ola nos cubrió cuando jugábamos en la orilla.

 ● Enterraron el tesoro en una fosa honda / onda.

 ● No recuerdo hacia qué lado habría / abría la puerta.

 4  Coloca punto, coma, punto y coma y dos puntos donde sea necesario. 

 ● Los días de la semana son  lunes  martes  miércoles  jueves  viernes  sábado y domingo

 ● Mi bicicleta  la que está en aquella pared  tiene dos años y está prácticamente nueva

 ● La profesora preguntó  ¿Dónde están los niños que faltan?

 ● En la reunión familiar María quiere merendar galletas  Joaquín  cereales  Laura  bocadillos y Ricardo  
fruta

 ● Me encantan las aves  por ejemplo  el águila

 3  Completa con los pronombres personales adecuados y después analízalos.

Irene estaba empeñada en escogerme a  
como pareja para el baile de fin de curso. No 
dudó en hablar con Guillermo, ya que  
era el organizador de todos los actos. Le dijo: 
“  sabes que Natalia y  somos amigas 
inseparables. Para nosotras sería un regalo 
muy especial poder hacer el baile juntas”. A lo 
que el maestro  contestó: “Por  no 
hay ningún problema, pero tendrás que con-
sultarlo antes con ella”.
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 5  Lee este cuento y completa la tabla con los elementos de la narración.

Hace mucho tiempo, en una ciudad del sur de España, vivía una niña llamada Claudia. Cada vez que llega-
ba la primavera, salía al campo y le iba poniendo nombre a todas las flores que se encontraba.

Las flores estaban encantadas de recibirla cada año, menos la amapola, que nunca se conformaba con el 
nombre que le ponía. Para contentarla, una primavera Claudia le preguntó cuál quería que fuera 
su nombre y la amapola le dijo que quería llamarse como ella. Cuando le concedió su nombre, la amapola 
sonrió de felicidad.

Así, todos los años las amapolas inundaban los campos por donde pasaba Claudia en señal de gratitud.

 6  ¿Qué pronombre tónico aparece en el cuento?

 

 7   Observa el plano y escribe las indicaciones que le darías a un amigo que quisiera llegar al hospital desde 
la biblioteca.

 

 

 

 

Protagonista  

Secundarios  

Lugar  

Tiempo  

Acción
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Nombre:                                          Fecha:                    Curso:                 5
unidad
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Las hadas decían cosas
en la cuna
de las princesas antiguas:
que si iban a ser dichosas
o bellas como la luna;
o frases raras y ambiguas.

Con sus diademas y alas,
pequeñas como azucenas,
había hadas que eran buenas
y había hadas que eran malas.

Rubén Darío: “Pequeño poema infantil”, en Obra poética completa, Biblioteca Castro

 1   Ordena estas sílabas para formar palabras de origen onomatopéyico y escríbelas junto a su definición.

 2   Lee este fragmento de un poema de Rubén Darío e indica el número de estrofas y el tipo de rima.

Risa impetuosa y ruidosa:   

Canto característico del cuco:  

Golpe doloroso dado en la cabeza:  

Referido a un líquido, hervir con fuerza y haciendo ruido:  

Número de estrofas:                                        Rima:                                                               

te ar bor borrón cos co cú cu da ja ca car

 3   Añade un artículo determinado y otro indeterminado a estas palabras del poema. Después, haz lo mismo 
con las palabras en plural.

 4  Completa estas oraciones con los determinantes que se indican entre paréntesis. 

 ● Mañana Javier irá a (demostrativo de lejanía, femenino y singular)       casa a recoger (artículo 

indeterminado, masculino y plural)       paquetes.

 ● (Artículo determinado, masculino y singular)             piso de Carmen está en (demostrativo de distancia 

media, femenino y singular)              calle.

 ● azucena:  

 ● hada:  

 ● ala:  
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Nombre:                                          Fecha:                    Curso:                 5
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 7   Copia la palabra del texto que tiene -cc- y escribe a continuación otra palabra de su misma familia que se 
escriba con -ct-.

 

 8   Indica si estos grupos de palabras corresponden a un poema con rima consonante o asonante, y añade 
una palabra más a cada uno. 

 5  ¿Qué son los determinantes?

  Son palabras que indican que el sustantivo al que acompañan hace referencia a algo conocido.

  Son palabras que sirven para nombrar a personas, animales u objetos sin decir su nombre.

  Son palabras que indican qué distancia hay entre la persona que habla y aquello a lo que se refiere.

   Son palabras que van delante del sustantivo para concretar su significado y que concuerdan con él en 
género y número.

6  Lee este texto y analiza los artículos y los demostrativos.

Las compañeras de Clara fueron a visitarla tan pronto se enteraron de 
la noticia. Esa tarde publicaban la lista de premiados en un concurso 
literario y Clara ganó el segundo premio.
Aquellos días, como recibió con satisfacción un montón de felicitacio-
nes, fueron inolvidables para ella.

 

 

 

 

 

 

Rima
          

Rima
          

Rima
          

Rima
          

mañana
semana

temprana 
         

día
melancolía

lucía
         

noche
come
sobre

         

temprano
caro

extraño
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 1  Completa estas oraciones con formas de los verbos del recuadro.

 
buscar    estar    deber    servir    ir

 ● Laura  jugando al fútbol en el parque cuando de pronto se perdió el balón. Lo estuvo 
 durante un buen rato, pero no lo encontró.

 ● Juan se marchó porque  volver a casa. Sus primos  a almorzar y había dicho 
a su madre que la ayudaría a  la mesa.

 3  ¿Qué tipo de rima tiene el poema anterior?

 

 5   Subraya los determinantes posesivos, numerales e indefinidos de estas oraciones. Después, cópialos en 
su lugar.

 ● Nuestra clase tiene veinte alumnos.

 ● Mis padres tienen una colección con muchos minerales.

 ● En vuestra clase de inglés aprendisteis pocas palabras.

 Posesivo, de varios poseedores, 1.ª persona, femenino y singular   

 Posesivo, de un poseedor, 1.ª persona, masculino y plural   

 Posesivo, de varios poseedores, 2.ª persona, femenino y singular   

 Numeral, masculino y plural   

 Indefinido, masculino y plural   

 Indefinido, femenino y plural   

 4   Escribe los determinantes numerales y los adjetivos cardinales que corresponden a estos números.

 ● 4       42     

 ● 18     25     

 2  Mide los versos de estas estrofas y señala las sinalefas como en el ejemplo. 

U/na / tar/de, / la / prin/ce/sa 8 
vio una estrella aparecer;    
la princesa era traviesa     
y la quiso ir a coger.  
La quería para hacerla   
decorar un prendedor,   
con un verso y una perla   
y una pluma y una flor.  

Rubén Darío: “A Margarita Debayle”, 
en Poesía, Alianza
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 6  Subraya las palabras compuestas de este texto y cópialas dividiendo las palabras simples que las forman.

En el cumpleaños de Marisa, todos quedamos boquiabiertos tras 
observar la actuación de aquel payaso vestido de espantapájaros 
que actuó en su fiesta. Era pelirrojo, tan alto como un rascacielos 
y narizotas. Llevaba un pequeño paraguas y cuatro tirachinas de 
juguete. Solía dar bastantes traspiés y cuando acudíamos para ver 
cómo estaba… ¡nos asustaba con un matasuegras!

 

 

 

 7  Copia y analiza todos los determinantes del texto anterior.

 

 

 

 

 

 

 

 9   Escribe una descripción de este lugar.

 8  Explica qué palabras del texto que se escriben con b siguen alguna regla.
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REPASO

Nombre:                                          Fecha:                    Curso:                 7
unidad

1   Mide las sílabas de estos versos. Indica de qué tipo son según su medida y qué rima tienen. No olvides 
marcar las sinalefas. 

2   Completa las palabras de estas oraciones con b o con v.

 ● El escritor tu   o un enorme éxito con su nue   a pu   licación.

 ● El    aloncesto enfrenta a dos equipos ad   ersarios con cinco jugadores cada uno.

 ● La construcción del polideporti   o fue sub   encionada por el go   ierno.

 ● Tan pronto el    arco hu   o zarpado, comenzaron los preparati   os para la llegada de un nue   o    uque.

3   Tacha la palabra intrusa en cada grupo de palabras y añade una palabra derivada más. 

4   Identifica los adverbios del recuadro, cópialos e indica de qué tipo son.

a  A la vera del camino
 hay una fuente de piedra,
 y un cantarillo de barro
 -gluglú- que nadie se lleva.

b  Oh Soria, cuando miro los frescos naranjales
 cargados de perfume, y el campo en verdecido,
 abiertos los jazmines, maduros los trigales,
 azules las montañas y el olivar florido.

Antonio Machado, en Poesías completas, Espasa

Poema a         Poema b                      

lejos hacia comer demasiado según pronto contra nunca libro aquella

cercano mal durante verde también comprar suyas quizá

casa casero, casilla, cosa, caserío,                                                                     

mar marítimo, marcar, maremoto, marejada,                                                      

habitar hábil, habitación, deshabitado, habitáculo,                                                  

sal salino, salero, salida, salar,                                                                  
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REPASO

Nombre:                                          Fecha:                    Curso:                 7
unidad

5  Escribe dos palabras derivadas de las siguientes. 

 8   Escribe la descripción de una persona de tu familia. Recuerda que debes responder a estas preguntas: 
¿Cómo es físicamente? ¿Cómo va vestida? ¿Qué carácter tiene? ¿Cuáles son sus aficiones?

 

 

 

 

libro         

jardín        

carne        

papel        

Un mar de nubes se adentraba  las montañas. 
 la tarde, las cumbres quedaron cubiertas 
 una niebla  espesa que discurría 
 el este  el oeste, dejando un ras-

tro  escarcha  la hierba. Aunque la 
tormenta estaba  , llegaría , y los 
animales se escondieron  para resguardarse.

 7   Analiza los adverbios del texto de la actividad anterior.

 6   Completa el texto con estos adverbios y preposiciones. Después, rodea las conjunciones.

entre  durante  deprisa  con  pronto

desde           muy  hasta  sobre  lejos  de
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 1  Escribe la palabra derivada que se corresponde con estas definiciones.

 ● De varias naciones o relacionado con ellas:  

 ● Músico que toca la gaita:  

 ● Que se ha quedado sin habitantes o sin población:  

 ● Electrodoméstico que sirve para limpiar mediante un sistema que aspira:  

2   Relaciona estos sufijos y prefijos con el significado que aportan a la raíz. Después, escribe un ejemplo con 
cada uno. 

  

  

  

  

  

  

  

  

transatlántico
-ero ●

-torio ●

-azo ●

-illo ●

-ucho ●

des- ●

trans- ●

pre- ●

● a través de

● diminutivo

● profesión

● antes de

● despectivo

● lugar

● no

● aumentativo

 3  Subraya la palabra que se indica en cada caso.

a) Pertenece a la familia de una palabra que comienza por h.

 osezno  óseo  olfativo  originalidad  oleaje

b) Su infinitivo se escribe sin h.

 hubo  habitaba  huele  hizo  hallaron

 4  Completa estas oraciones con la forma verbal indicada entre paréntesis.

 ● ¿Ayer (2.ª persona del singular, pasado del verbo llegar)                                    tarde al partido?

 ● Los detectives (3.ª persona del plural, futuro del verbo encontrar)                                       pronto al culpable.

 ● (1.ª persona del plural, presente del verbo tener)                                       muchos amigos aquí.

 5   Indica la conjugación, la persona, el número y el tiempo de estas formas verbales.

 comemos   

 vimos   

 viajará   

 vendréis   
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6   Lee el texto y copia la palabra que está formada con un sufijo. Después, explica qué significado aporta 
ese sufijo.

Aquel delicioso olor corría por todos los rincones de la 
habitación. Los niños que allí habitaban se arremolina-
ron en la puerta como si nunca hubieran olido nada 
parecido. 
Juana y su hermana Luisa ofrecieron a los niños una 
tarta de queso y hierbabuena recién horneada, tan 
grande que parecía un castillo. La habían hecho para 
celebrar el cumpleaños de Héctor, el más pequeñito de 
la casa.

 

 7  Copia las palabras con h del texto que siguen estas reglas.

 ● Palabras que empiezan por hie-, hue-, hui-    

 ● Formas del verbo habitar y sus derivados    

 ● Formas del verbo haber    

 ● Formas del verbo hacer    

8  Encuentra en el texto una personificación y una hipérbole y cópialas.

Personificación    

Hipérbole    

9   Inventa un anuncio para animar a tus compañeros a que utilicen la biblioteca de tu colegio. Recuerda que 
debes incluir un eslogan, información interesante sobre la biblioteca y un dibujo que lo ilustre. 
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 1   Escribe dos palabras para cada una de estas reglas ortográficas. 

 Se escriben con g las palabras que empiezan por:

 ● geo-:  

 ● gest-:  

 ● gen-:  

2   Tacha la palabra que no pertenece a la misma familia y escribe a continuación la palabra primitiva de la 
que provienen las demás.

3   Rodea las formas verbales simples y subraya las compuestas de estas oraciones.

 ● Cuando llegues a casa ya habré terminado los deberes.

 ● Esta mañana me he encontrado con un chico que iba a mi clase el año pasado.

 ● Si hubieras venido antes, habrías visto a mis primos.

 ● Aunque llueva, esta tarde iremos al parque.

4   Indica la persona, el número, el tiempo y el modo de las formas verbales de las dos últimas oraciones de 
la actividad anterior.

 

 

 

 

5   Escribe cinco palabras que pertenezcan a estos campos semánticos. 

Deportes
 
 

Profesiones
 
 

Árboles
 
 

     

     

     

cineasta cinematógrafo encinar cinéfilo

sillón ensillar sello sillería

caseta cascada caserío casero
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7   ¿Qué tiempos verbales aparecen en el texto anterior? Copia un ejemplo de cada uno. 

 

 

8   ¿Qué forma no personal aparece? Copia los ejemplos.

 

9   Completa la siguiente afirmación sobre el texto.

 Las palabras         y         pertenecen a la misma familia de palabras.

10   Explica qué recurso literario se utiliza en el texto.

 

11   Escribe las siguientes formas verbales.

a) 1ª persona del singular del pretérito perfecto simple de indicativo de dirigir:  

b) 3ª persona del plural del pretérito pluscuamperfecto de indicativo de proteger:  

c) 2ª persona del singular del condicional compuesto de indicativo de coger:  

d) 2ª persona del plural del pretérito imperfecto de subjuntivo de elegir:  

12   Inventa comparaciones para cada uno de estos elementos.

6  Completa las palabras de este texto con g o con j.

Antes de comenzar a te er aquella alfombra, mi hermano 
esco ió cuidadosamente los colores e hilos que utilizaría. 
Eli ió para hacer el trabajo la te edora de nuestro abuelo.

Al empezar, la madera cru ió y recordamos el sonido que 
escuchábamos de pequeños cuando nos prote íamos del 
frío en el taller del abuelo, que parecía una cueva má ica 
llena de sonidos y colores.
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6  Lee este fragmento de una entrevista y subraya las palabras que se escriben con je. ¿Siguen alguna regla?

 7  ¿Qué partes de una entrevista aparecen en la anterior? ¿Cuál falta?

 8  Analiza estos grupos nominales del texto.

 ● un bombero:  

 ● treinta años:  

 ● situaciones difíciles:  

 ● demasiado ajetreo:  

 9  ¿En qué consiste el recurso literario de la metáfora? Pon un ejemplo. 

 10  Imagina que fueras el periodista que entrevista a Germán y escribe qué otras cuatro preguntas le harías.

UN HÉROE LLAMADO GERMÁN
Germán es un bombero de Vigo que lleva prestando servicio más de trein-
ta años. Todo un ejemplo para nuestra comunidad.
—¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?
—Que me siento útil y necesario. Ayudar a los demás en situaciones difíciles 
es muy gratificante.

—¿Y qué es lo que menos le gusta?
—¡Que a veces hay demasiado ajetreo! Pero por supuesto me compensa, me 
encanta mi trabajo. ¡Y además hago mucho ejercicio!

—¿alguna vez ha sentido miedo?
—¡Claro! Sentir miedo no es de cobardes, es de prudentes. Lo que ocurre es 
que en mi profesión el miedo no puede paralizarte.
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 1  Escribe las palabras que corresponden a estas definiciones.

 ● Aro pequeño que se lleva en los dedos de la mano.   

 ● Sueño que produce angustia o temor.   

 ● Vía pública entre dos filas de edificios.   

 ● Parte estrecha del cuerpo que une la cabeza con el tronco.   

 4  Transforma las oraciones en voz activa a voz pasiva y al revés.

 ● El avión sobrevoló la ciudad.   

 ● La carrera fue ganada por mi amigo Pedro.   

 ● El niño cerró la puerta bruscamente.   

 ● Los barcos son movidos por el oleaje.   

 

 2  Escribe la palabra a partir de la cual se han formado estos adjetivos y de qué clase es. Fíjate en el ejemplo.

 3   Lee esta noticia y copia las oraciones del texto. Después, divídelas en sujeto y predicado, rodea el núcleo 
del sujeto y subraya el núcleo del predicado.

menguante   

expresivo   

numérico   

importante   

verdoso   

histórico   

verbo menguar

Martópolis Martes, 2 de mayórcolis de 7800

Una niña marciana se llevó ayer un susto tremendo. Una 
nave terrícola sobrevoló el norte de Marte a poca altura. 
La niña vio por la ventanilla a un ser peludo y muy raro. 
Los terrícolas los llaman perros. Estos animales son muy 
cariñosos. 



Lengua 5.º EP. Unidad 11 MATERIAL FOTOCOPIABLE 65

REPASO

Nombre:   Fecha:   Curso:   11
unidad

5  Lee esta noticia y complétala con un titular.

 6  Contesta a las preguntas básicas sobre la noticia anterior.

¿Qué?  

¿A quién?  

¿Cuándo?  

¿Dónde?  

 7  ¿Cuál es el sujeto de la oración de la entradilla?

 

 

 8  Copia las palabras del texto que se escriben con ll y explica qué regla siguen.

 

 

 9  Analiza estas oraciones. ¿Cuál está en voz pasiva?

Una pequeña rana ha sido descubierta en la selva panameña.

El hallazgo de la rana fue sorprendente.

http://www.clarin.com

Mide solo dos centímetros y mancha los dedos de quien la toca.
Una pequeña rana de solo dos centímetros y de color amarillo intenso descubierta en la 
selva panameña encierra un misterio para la comunidad científica, que todavía no pudo 
descifrar por qué tiñe los dedos de quien la toca.
El equipo de investigadores panameños y alemanes descubrió al pequeño animal bauti-
zado Diasporus citrinobapheus en las zonas montañosas del oeste de Panamá, a media-
dos de 2010.
El hallazgo de la rana fue sorprendente, pero más aún lo que ocurrió cuando pudieron 
atraparla: “Al tocarla, nuestros dedos quedaron amarillos”, explicó el biólogo Andreas Hertz.
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 7  Lee esta carta al director y explica qué idea defienden los autores. 

 8  ¿Cuántos enunciados tiene el texto anterior?  

 9  ¿Por qué se trata de un texto?

 Tiene varios enunciados.

 Está compuesto por enunciados que tratan un mismo tema.

 Los enunciados están presentados en orden.

 10   Escribe una carta al director en la que expreses tu opinión sobre la última película que hayas visto. 
Recuerda incluir argumentos que justifiquen tu opinión y no olvides añadir un titular atractivo.

 

 

 

 

 

http://www.elpais.com

Dona sangre, dona vida
Las asociaciones de donantes hacen muchas campañas de publici-
dad para explicar a la sociedad la importancia que tiene donar san-
gre. Lamentablemente, mucha gente no conoce cómo es el proceso 
y se tiene miedo o inseguridad por si hace daño. […]
Aunque los menores de edad tenemos prohibida la donación por 
motivos de salud, creemos que es una buena acción y que debería estar mucho más interiorizada por los 
ciudadanos. No solo por los demás, sino porque en algún momento de nuestra vida, probablemente, todos 
necesitemos una transfusión de sangre. Vivir en sociedad significa pensar en los demás.

Asier Jalle y Fernando Echeverría, futuros donantes. Pamplona
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REPÀS

Nom:                                          Data:                    Curs:                 1
UNITAT

 1   Completa la taula.

nombre es llig

874.023

13.027

1.423.802

75.200.876

2   Quina d’aquestes ciutats té major nombre d’habitants? I menor?

Resposta:  

 ● Ordena el nombre d’habitants de menor a major.

  

nombre en xifres arredoniment a la UM arredoniment a la C

dotze mil cinquanta-nou

set mil set-cents quaranta

huitanta mil cent huitanta-huit

 3   Escriu els nombres següents en xifres. Arredoneix-les a la unitat de miler i a la centena.

 4   En una carrera popular s’hi han inscrit 1.487 persones. Si ja 
han arribat a la meta 365 dones i 409 hòmens, quantes per-
sones falten per acabar la carrera?

Madrid: 3.234.000 Sevilla: 702.355 Barcelona: 1.628.090

València: 797.028 Màlaga: 567.433 Saragossa: 679.624
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 5  Identifica els termes d’aquestes operacions i resol-les.

3 2 5 7 3
× 4 0 9

8 4 0 5 9
× 5 7

4 8 2 4
× 8 6 2

6 8 7 4 7 4 7 1 4 6 3 2 9 5 6 0 6 4 5 8 4

 6   Una bossa de boletes té 18 boletes blaves i 7 boletes roges. Si Joan té 6 bosses, quantes boletes té en total? 
Fes el càlcul de dues maneres diferents.

 7   Calcula i completa amb >, < o =.

72    33        43    26        102    63        12    18

23    19        72    42          23    32         93    64

 8   Completa aquesta taula.

nombre descomposició

25.709

20.000.000

4 × 105 + 8 × 104 + 5 × 102
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Nom:                                          Data:                    Curs:                 1
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 9   Dissabte assistiren 2.185 persones a veure l’estrena d’una pel·lícula. 
Diumenge anaren 436 persones menys. Quantes persones van veure 
la pel·lícula el cap de setmana?

 10  Andrea vol comprar-se un cotxe nou que costa 18.750 €. Pel seu cotxe vell li donen 2.500 € i vol pagar la 
resta en 25 terminis mensuals iguals. Quant ha de pagar cada mes?

 11   Per a alimentar els animals de la seua granja, Carla ha comprat 27 sacs 
de pinso de 225 kg cada un i 10 sacs de dacsa de 70 quilos cada un. 
Quants quilos pesen tots els sacs que ha comprat?

 12  Carles té 12 caixes. Si ha col·locat 12 oueres d’una dotzena d’ous en cada una, quants ous ha utilitzat en 
total? Expressa el resultat en forma de potència i calcula-la.

 13  Anna ha preparat 3 safates amb 3 files de 3 entrepans de formatge en cada una i 8 safates amb 8 entre-
pans de pernil en cada una. Expressa el nombre d’entrepans que hi ha de cada tipus en forma de potència 
i calcula el nombre d’entrepans que ha preparat en total.
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REPÀS

Nom:                                          Data:                    Curs:                 2
UNITAT

 1  Explica amb paraules teues què significa que un nombre siga múltiple d’un altre. Escriu-ne un exemple.

 2  Escriu els set primers múltiples d’aquests nombres: 

múltiples de 2 múltiples de 7

múltiples de 9 múltiples de 10

 3  Quin és el nombre intrús en cada cas? Ratlla’l. 

12 3 24 7 6 15 35 40 5 4233 1 55 22 11

 4  Escriu els múltiples de 3 menors que 35.

 5  Explica com poden calcular-se els divisors d’un nombre.

 6  Escriu tots els divisors d’aquests nombres.

Divisors de 8

Divisors de 14

 7  Quants divisors té el nombre 30? Escriu-los.

Divisors de 17

Divisors de 25
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 8   Quins d’aquests nombres tenen com a divisors 2 i 3? Pinta’ls.

 10   Respon aquestes preguntes i justifica la resposta.

 ● Escriu tres nombres que tinguen com a divisors 4 i 7.  

 9   Indica si són verdaderes o falses aquestes afirmacions.

 ● 3 és múltiple de 12.     

 ● 8 és divisor de 4.     

 ● 4 és múltiple de 2.     

 ● 15 és múltiple de 3.     

 ● 4 és divisor de 10.     

 ● 8 és divisor de 16.     

Ara, corregeix les falses:

12

6

15 10 24
18 30

9

4
3

Podries escriure   
tots els  

divisors de 12?

És fàcil escriure    
tots els  

múltiples de 12?
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 11  Explica amb paraules teues els criteris de divisibilitat d’aquests nombres.

criteris de divisibilitat

nombre 2 nombre 3 nombre 5 nombre 9 nombre 10

 

 12   Fixa’t en aquests nombres i completa.

 14   Completa aquestes frases i relaciona.

 ● Divisibles entre 2     

 ● Divisibles entre 3     

 ● Divisibles entre 5     

 ● Divisibles entre 9    

 ● Divisibles entre 10     

 

 

 

 

 13   Escriu tres nombres que siguen divisibles entre 2 i 5 i altres tres que ho siguen entre 3 i 10.

 ● Un nombre és primer si…            

 ● Un nombre és compost si…                         

5 8 30 7 63 19

Nombre primer     Nombre compost

2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Nom:                                          Data:                    Curs:                 3
UNITAT

 1   Completa la taula.

 2  Uneix amb fletxes segons corresponga.

 3   Pinta el mosaic segons les indicacions. Després, contesta.

 ● Tres onzenes parts són de color blau.

 ● Dues onzenes parts són de color verd.

 ● Hi ha el doble de cel·les de color roig que de color verd.

 ● La resta de cel·les són grises.

a) Quina fracció del mosaic és roja?   

b) I gris?   

representació numerador denominador s’escriu es llig

7
7
12

7
3

15
15

4
5

3
8

8
5

8
9

5
4

4
4< 1

= 1

> 1
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 4   Indica si són verdaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents.

 ● Els termes d’una fracció són el numerador i el denominador.   

 ● El numerador de la fracció 5
2

 és 2.   

 ● La fracció set mitjos és menor que la unitat.   

 ●
4
7

  i  2
7

  són fraccions menors que  1
7

 .    

 ●
4
3

  i  6
8

  són fraccions equivalents.    

 
6  Ordena aquestes fraccions de major a menor: 

     
i 

  
2
9

 .

 7  Calcula i relaciona.

 5   Escriu tres fraccions amb denominador 5 que siguen majors que     .3
5

 8   Escriu tres fraccions equivalents a 10
25

 .

quatre cinquens de 25 boletes

un mig de 24 boletes

tres cinquenes de 15 boletes

tres mitjos de 8 boletes

20 boletes

12 boletes

9 boletes

 9  Quines parelles de fraccions són equivalents? Encercla-les i explica com ho has sabut.

21
6

7
2

 i 7
3

12
4

  i 5
2

65
26

 i 4
3

44
33

 i

 

2 , 2 , 2 , 2
7 3 2 11
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 10   Encercla les fraccions irreductibles.

 ● Converteix en irreductibles les fraccions que no has encerclat.

 11  Llig la quantitat de pizza que ha menjat cada amic i contesta.

a) Qui ha menjat més pizza?                                          

b) Qui han menjat igual quantitat de pizza?     

c) Qui ha menjat una pizza sencera?                                            

8
6

17
6

4
9

21
7

13
11

17
170

7
3

   He menjat

       d’una 
          pizza.

Jo       de 

  l’altra.

I jo

 6
12

  de 

l’altra.

 He menjat

 3
6

 de pizza.

 12  Pere ha gastat més de dos terços dels diners que portava per a comprar uns pantalons. Si tenia 60 €, 
quins pantalons ha comprat? Explica com ho has descobert.

 

36 €

48 €
40 €

 13  En un hort hi ha 64 arbres; les tres quartes parts són pomeres i la resta, pereres. Quantes pereres hi ha a 
l’hort? Quants pereres més que pomeres hi ha?

Carles

EmiliAnna

Cristina

3
8

4
4
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 2   Completa aquestes igualtats.

 1  Quines d’aquestes sumes estan mal resoltes? Corregeix-les.

3
5

 + 4
5

 = 7
10

 3  Resol i simplifica, si és possible, els resultats.

7 + 7 + 1 = 16
3 3 3 3

7 + 1 = 8
9 9 9

4 + 2 + 5 = 10
2 2 2 6

8 − 2 =  
11 11  

 − 9 = 18
 5 5

18 −  = 6
13  13

 − 22 = 35
7   

5 + 14 − 7 =
3 3 3

21 − 17 + 10 =
14 14 14

1 + 5 =
3 9

2 − 1 =
3 2

7 × 4 =
8

 4  Pensa i escriu:

2 fraccions que sumen  17
25

2 fraccions la diferència de les 

quals siga 14
17

3 fraccions que sumen  48
13
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 5  Encercla les fraccions que pugues expressar en forma de nombre mixt.

 

 ● Representa gràficament les fraccions que has encerclat i expressa-les en forma de nombre mixt.

3
4

7
7

9
5

 7   Anna ha omplit 3 gots de quart de litre amb suc de taronja i 2 pitxers de mig litre amb suc de pinya. 
Quants litres de suc ha utilitzat en total? Tria l’operació que soluciona el problema i resol-la.

5
3

A. 2 × 1 + 3 × 1
4 2

C. 3 × 1 + 2 × 1
4 2

D. 1 + 1 + 1 + 3 + 3
4 4 4 2 2

B. 1 + 1 + 1 + 1 + 1
4 4 4 4 4

8
17

 6   En un paquet d’arròs queden 
6
7

 de quilo. Si se n’utilitzen 
3
5

 per a preparar

un dinar, quina fracció de quilo queda en el paquet d’arròs?

 8   Un grup d’amics es menjaren 25 trossos de pizza per a sopar. Si cada pizza estava dividida en 8 parts 
iguals, quina fracció del total es menjaren? Quantes pizzes completes van prendre?

1
4

 ℓ
1
2

 ℓ
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 el 10 % de 150 és 15.

 el 32 % de 600 és 180.

 el 60 % de 55 és 35.

 el 15 % de 300 és 45. 

 11  Pere ha gastat en uns pantalons més del 90 % dels diners que portava. Si tenia 80 €, quins pantalons ha 
comprat? Explica com ho has descobert. 

 10   En una obra de teatre actuen 25 persones: el 40 % són xics i la resta, xiques. Quants xics participen en 
l’obra? Quantes xiques més que xics hi actuen?

36 €

48 €
42 €

 9  Quines d’aquestes afirmacions són falses? Marca-les i transforma-les en verdaderes.

 12  Eva ha comprat un llibre que costava 20 € i li han aplicat un 10 % de descompte. Cristina ha comprat un 
llibre per 36 € i li han aplicat un descompte del 50 %. Quina de les dues s’ha gastat més diners?

 13  Carles diu que ha pintat el 37 % d’aquesta figura. És cert? Justifica la resposta.
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 1   Quin ordre d’unitats ocupa la xifra 7 en aquests nombres? Indica’n, en cada cas, el valor.

 0,75        

12,007        

 72,3        

185,27        

2  Encercla la part entera i subratlla la part decimal d’aquests nombres decimals.

7,23     0,454     1.256,78     4,3     5,302

3  Completa la taula.

nombre es llig

5,3

27,012

2,47

0,28

0,5

 4   Quin nombre és l’intrús? Ratlla’l.

15,45 15 unitats i 45 centèsimes 154 dècimes i 5 centèsimes

1 desena, 5 unitats i 45 dècimes 15 coma 45

1.545 centèsimes 15 desenes, 4 dècimes i 5 centèsimes

 5   Escriu tres nombres decimals compresos entre 17,2 i 17,3.
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 6  Representa aquests nombres en la recta numèrica.

55,275,2 5,25 5,23 6

 7   Escriu els símbols > o < segons convinga.

5,8  5,83              12,1  12,09                45,003  45,002

 77  77,1           44,003  44,01             1.200,1  1.200,12

 8  Lluïsa ha comprat una corda i l’ha dividida en tres trossos de 3,75 m, 3,07 m i 3,7 m. Quin tros té major 
longitud?

 9   Completa la taula.

 ● Ordena els nombres de menor a major.

nombre en xifres arredoniment a les dècimes arredoniment a la unitat

cinquanta-dues centèsimes

vint-i-cinc coma quaranta-cinc  

17 unitats i 8 centèsimes

cinquanta-dos coma dotze

29 unitats i 756 mil·lèsimes
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 10   Tria en cada cas l’opció correcta:

 ● 3,25 arredonit a la unitat és:

A. 3,2      B. 4      C. 3      D. 3,3

 ● 4,06 arredonit a la dècima és:

A. 4,2          B. 4      C. 4,06       D. 4,1

 ● 0,123 arredonit a la dècima és:

A. 0,13        B. 0,12       C. 0,1       D. 0,2

 12  Encercla, en cada cas, el nombre major.

5,8  i  57
10

            22,01  i  22               48
8

  i  5,96

2
5

  i   0,43              8  i  63
7

                  0,63  i  637
100

 

 11  Observa què ha comprat Andrea en el supermercat. Arredoneix a euros el preu de cada producte i indica, 
aproximadament, quant ha pagat en total.

 13  Ordena aquests nombres de menor a major.

4,4      43
10

      4      4,321      27
6

      4 3
2

3,92 € 9,15 € 2,43 € 0,99 €
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 1   Col·loca i resol les operacions següents.

 3  Resol aquestes operacions.

 2   Pau ha comprat dues d’aquestes peces de roba i s’ha gastat 36,45 €. Quines dues peces ha comprat? 
Encercla-les i explica com ho has sabut.

256,6 + 356,48 569,25 + 172,03 + 236

1.785 − 495,236 5.089,273 − 4.569,09

6 3 0 7
× 3 2, 4

1 8 5, 2 1
× 8 6

4 7 9 6 3
× 0, 9 5

7 2, 6 8 2 3 8 2 8 3 8, 2 5 3 2 4, 8 5 6

25,27 €
45,28 €

24,45 €
18,99 €11,18 €
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 4  Utilitza la prova de la divisió per a calcular els termes que falten i completa la taula.

 5  Quatre amics volen repartir-se 5 euros de manera que cada un 
tinga la mateixa quantitat. Quants diners tindrà cada amic?

 6  Amb l’ajuda de la calculadora, col·loca parèntesis on siga necessari perquè aquestes expressions siguen 
certes. 

dividend

divisor 7,2 15,8 4,2

quocient 12,3 100 78,25

residu 3,2 4,2 3,9

7,2 ×  6 + 9,3  = 110,16

295,2 : 100 − 2,9 = 0,052

7,2 × 6 + 9,3 = 52,5

5.508 − 460  × 0,03 = 151,44

 7  Calcula i completa aquesta taula. 

dividend × 10 × 100 × 1.000 : 10 : 100 : 1.000

280

785,2

50.000

452,087
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 8   Encercla l’agricultor que ven més barat el quilo de blat. Explica com ho has sabut.

 9   Cristina ha comprat 6 parells de calcetins negres a 14,4 € i 3 parells de calcetins blancs a 6,9 €.

a) Quin és el preu d’un parell de calcetins blancs? I el d’un parell de calcetins negres?

b) Quin seria el preu total de set parells de calcetins negres i una desena de blancs?

 10  Quantes botelles com les de la imatge es poden omplir amb tres garrafes de 8,5 litres?

1,5 ℓ

 

 

10 kg 
2,67 € 100 kg

26,72 €

1.000 kg
267,02€
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 11  Per a l’aniversari d’Aitor, 4 amics li regalaran aquesta samarreta. Si volen pagar-la a parts iguals, quants 
diners han de posar cada u aproximadament? Explica com ho has sabut.

 12  Si Cristina ha pagat 6,3 € per aquestes barres de pa, quant costa una barra ? Tindria prou diners amb 20 € 
per a pagar 15 barres de pa? Quant li sobrarà o li faltarà?

 13  Si cada botella d’oli costa 3,09 € i cada cartó de llet costa 0,95 €, quin és el preu total de la compra aproxi-
madament?

 ● Calcula el preu exacte de la compra anterior.

25,83 €
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2 km 5 m                         20 hm 500 cm                         20.005 m                         200,5 dam

32 daℓ 70 cℓ                             320,7 ℓ                             3 hℓ 27 dℓ                             3.207 dℓ

39,5 dag                            39 hg 500 dg                            3.950 g                            3 kg 950 g

 1  Indica, en cada cas, la unitat que utilitzaries per a mesurar.

 ● Distància entre dues localitats          

 ● Capacitat d’un got          

 ● Diàmetre d’una moneda          

 ● La massa d’una bala         

 ● Capacitat d’un bidó de gasolina          

 ● La massa d’un camió          

 3   Ratlla, en cada cas, la mesura que no siga equivalent a la resta.

 2   Expressa en les unitats indicades.

hm

52 m       

7,03 km       

dℓ

1.200 mℓ       

48,72 hℓ       

g

109 kg       

0,23 dg       

cm

452 dam        

0,85 hm       

daℓ

750 dℓ       

120,08 ℓ       

mg

82 g        

0,02 kg       

 4   Ordena aquestes mesures de menor a major.

65 dg                  6,24 g                  657 cg                  0,006 kg                  6.230 mg                  0,061 hg
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 5  Encercla les persones que tenen menys massa que Lluís.

 6   Quants gots d’aigua es poden omplir amb tres botelles com aquesta?

 7  Quant ha de créixer Carme per a ser tan alta com sa mare? Expressa el resultat de 
forma complexa i incomplexa.

 8  Resol les operacions i tria, en cada cas, el resultat.

270 daℓ 83 dℓ + 1 hℓ  5 daℓ 230 cℓ
293,56 daℓ

73 dam 910 mm – 64 m 48 dm
911 dm

8 kg 32 dg × 5
400,16 kg

7 dag 5 dg : 3
23,5 hg

Lluís:
75 kg

1,5 ℓ

1,74 m

1 m 5 dm 6 cm

225 mℓ

 Julià:
38 kg 

70 dag

Pere
:

56.8
00 g

Anna:
5.

000 d
ag

286,06 daℓ

6.621,1 dm

40,016 kg 0,235 hg
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 9  Si un atleta recorre 97 hm 530 dm cada dia, quants metres recorre en una setmana? I en un any?

 10  En casa de Lola es gasten anualment 1.784 hℓ 850 dℓ d’aigua. Quin és el consum mitjà d’aigua que es 
fa a sa casa cada dia?

 11  Fixa’t en la massa d’aquests gossos i calcula quant pesen tots junts.

 12  Clara mesura 12 cm 5 mm més que Pere i aquest 250 mm menys que Joan. Si Joan mesura 1,57 m, 
quant mesuren Clara i Pere?

23,45 kg

140 hg  
27 dag272 dag  

5 g
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 1  Ratlla, en cada cas, les mesures que no siguen equivalents a la resta.

2 dies 2.880 s 48 h 2.880 min

1 semestre 2 trimestres 6 mesos 12 setmanes

2 setmanes 120.960 s 20.160 min 336 h

 2  Ordena aquestes mesures de menor a major.

90 min 12 s 1 hora i quart 95 min 5.415 s 75 min 12 s

 3   Expressa en hores, minuts i segons la durada de cada pel·lícula.

 4   Quants segons dura cada obra de teatre?

 ● El flautista d’Hamelin: 1 h 7 min 13 s.

 ● Una aventura sense fi: 1 h 24 min 45 s.

 ● Els tres amics: 2 h 17 min 5 s.

216 min 86 min 125 min
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 8   Si Cristina ha començat un treball a les 14:05:56 i ha acabat a les 18:00:27, quant de temps ha tardat?

 6  Resol aquestes operacions.

h min s
12 5 48

− 7 13 56

      

h min s
8 45 27

− 4 25 32

      

h min s
6 12

− 3 32 24

      

h min s
5 25

+ 9 23 45

      

h min s
8 14 52

+ 48 7

      

h min s
36 57

+ 8 44 42

      

 5   Qui ha tardat menys temps a fer la compra?

 7   Aurora ha llegit un llibre durant el dia en dos períodes. De matí ha llegit 45 min i de vesprada, 1 h 25 min. 

a) Quants minuts ha llegit més de vesprada que de matí?

b) Quants segons ha llegit durant el dia?

Julià: 1 h 25 min 12 s Pere: 5.119 s Anna: 84 min
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 9  En una carrera, el primer atleta a arribar a la meta va tardar 1 h 25 min 12 s i el segon va tardar 2 min 7 s 
més que el guanyador. Quants segons passaren entre l’arribada del primer atleta i la del segon?

 10  Completa la sèrie: 

 11  Completa aquestes igualtats.

 12  Dibuixa tres formes diferents de reunir 635 euros.

 14  Julià ha comprat 3 quilos de pomes a 0,94 € el quilo i 2 kg de tomaques. Si ha pagat amb un bitllet de 5 € 
i no li han tornat canvi, quin és el preu d’un quilo de tomaques?

78 cent =     €

312 cent =     €

4.502 cent =     €

   €    cent = 8,01 €

   €    cent = 65,20 €

   €    cent = 845,08 €

+ 30 min9:00 + 45 min9:30 − 20 min + 4 h 35 min − 1 h 15 min

 13  Anna té 3 bitllets de 50 €, 3 bitllets de 10 €, 5 monedes de 2 € i diverses monedes de 50 cent. Si en total 
té 200 €, quantes monedes de 50 cent té?
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 3  Utilitza un transportador, si és necessari, i anota quant mesura cada un dels angles de l’activitat anterior.

 2  Classifica aquests angles segons l’amplitud. 

 4  Relaciona.

 5  Relaciona els angles de dos en dos per a formar parelles d’angles complementaris. Si és necessari, me-
sura els angles amb un transportador.

 1  Completa aquestes igualtats.

1º  =       ’ =             ’’ 25º =             ’ =                 ’’ 

   º = 180’ =                ’’      º =            ’ =  36.000’’

angles  
consecutius

angles oposats  
pel vèrtex

angles consecutius i 
adjacents

A.  C. E. 

B.  D.  F. 

a) b) c) d) i) f)
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 8   Dibuixa la mediatriu d’aquest segment. Quant mesuren els dos segments en què ha quedat dividit? 

 9  Traça la bisectriu d’aquest angle. Quant mesuren els dos angles en què ha quedat dividit?

 6  Col·loca i resol aquestes operacions.

 7  Calcula quant mesuren l’angle complementari i el suplementari d’aquest angle.

44º 46’ 12’’

45º 27’ 33” + 12º 39’ 55”

32º 17’ 34” − 28º 19’ 42”

27º 48” + 35º 19’ 24”

28º 47’ − 17º 52’ 25”
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 11   Dibuixa la figura B simètrica a la figura A. Després, dibuixa la figura C simètrica de la figura B.

   Figura A   Figura B   Figura C

 ● Són simètriques les figures A i C?      

 ● Com pots obtindre la figura C a partir de la figura A?         

 ● Un eix de simetria.

 ●  Un element de la rajola que haja sigut  

traslladat.

 ●  Un element de la rajola que siga  

el resultat d’un gir.

 10  Assenyala en aquesta rajola:

 12   Quins punts estan representats en aquesta quadrícula?

A = 

B = 

C =  

D = 

E = (3, 1)

F = (4, 5) 

G = (0, 8) 

H = (8, 6)

 Ara, representa aquests punts.

0 1

1

2

A

B

C

D

2

3

3

4

4

5 6 7 8 9 10

6

7

8

5
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 1   Encercla els motles de galetes que siguen polígons. 

 2   Relaciona cada triangle amb el nom que li corresponga.

 3  Escriu el nom que reben aquests quadrilàters. Encercla els paral·lelograms. 

Obtusangle isòsceles Acutangle escalé Rectangle isòsceles

Rectangle escalé  Acutangle equilàter Acutangle isòsceles
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 6   El perímetre d’un heptàgon regular mesura 87,5 cm. Quant mesura cada costat?

 4   Mesura amb el regle els costats d’aquests polígons i calcula’n el perímetre. Després, traça en cada un 
totes les diagonals.

 ● I el costat d’un decàgon regular el perímetre del qual mesura 125,03 dm?

 5  Tots aquests polígons tenen 18 cm de perímetre. Completa en cada cas la mesura del costat que hi falta. 

6 cm

? ? 7,5 cm

?

?

                                                          

A. B. C. D.



REPÀS

Nom:  Data:  Curs:  10
UNITAT

MATERIAL FOTOCOPIABLE 68Matemàtiques 5é EP. Unitat 10

 7   Relaciona cada definició amb l’element al qual fa al·lusió.

 ● Segment que va des del centre fins a un punt de la circumferència

 ● Segment que uneix dos punts de la circumferència

 ● Punt des d’on parteixen tots els radis

 ● Corda que passa pel centre de la circumferència

 8  Dibuixa, en cada circumferència, la recta indicada.

 9  Dibuixa una circumferència de diàmetre 5 cm. Calcula’n la longitud.

 10  Calcula el perímetre d’aquesta figura si el costat curt del rectangle mesura 2 cm.

Secant Tangent Exterior

Corda

Diàmetre

Radi

Centre
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 1  Ordena aquestes figures de major a menor superfície.

 3   Indica quina unitat de superfície és la més adequada per a mesurar l’àrea de:

a) El terreny d’un camp de futbol         

b) La pantalla d’un ordinador         

c) L’ungla del dit polze          

 2  Completa aquestes figures perquè siguen polígons amb 8 unitats de superfície.

 4  Completa aquestes igualtats.

17 m2 =      dm2

0,7 m2 =      dm2

120 dm2 =      cm2

9,3 dm2 =      cm2

     m2 = 600 dm2

     m2 = 5.000 dm2

 5  Calcula i encercla les igualtats que són certes.

23 m2  7 dm2 = 2.370 dm2

 15 m2 16 dm2= 1.516 dm2 

8 dm2 17 cm2= 8.017 cm2

5 dm2 7 cm2= 507 cm2

82 dm2 23 cm2= 8.223 dm2

1 m2 7 cm2= 10.007 cm2

A. B. C. D. E.
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 7  Quina és l’àrea d’un triangle de 7 dm de base i 42 cm d’altura? Expressa-la en decímetres quadrats i en 
centímetres quadrats.

 6   Cada quadrat d’aquesta figura té 1 cm de costat. 

a) Quina és l’àrea de la figura? I el perímetre?

b) Dibuixa una figura amb igual àrea i menor perímetre.

c) Dibuixa una altra figura amb igual àrea i major perímetre.

 8  Antoni ha comprat una estora rectangular de 15 m de llargària per 12 m d’amplària. Si el metre quadrat 
d’estora costa 5,3 €, quant ha pagat per la peça?
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 11  Calcula l’àrea d’aquesta figura. Explica com ho has calculada.

5 cm

7 cm

5 cm

6 cm

 9   Calcula l’àrea de les figures següents.

 10  Per a fer un banderí, Sandra ha necessitat 5,46 dm2 de tela. Quin d’aquests banderins ha utilitzat Sandra? 
Explica com has resolt el problema.

2,8 dm

1,9 dm

2,6 dm

2,1 dm

2,7 dm

1,8 dm

2 dm

2 cm

3 cm

2 cm
4 cm

2 cm

3 cm

1,7 cm

A. B. C. D.
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 3   Encercla els poliedres de color blau i els cossos redons d’un altre color.

 ● Només hi ha cinc poliedres regulars.  

 ● El cub és l’únic poliedre regular format per quadrats.  

 ● L’icosaedre té 12 cares i el dodecaedre té 20 cares.  

 ● El tetraedre, el octaedre i l’icosaedre estan formats per triangles equilàters.  

 ● Hi ha un poliedre regular format per octògons.  

 ● Sis vèrtexs de blau.

 ● Quatre cares de roig.

 ● Cinc arestes de verd.

 ● Quin nom rep el poliedre que has pintat?

  

 2   Pinta aquest poliedre de la manera següent.

 1   Escriu V si és verdader i F si és fals.

 4   Escriu el nombre del cos geomètric que corresponga.

a) Té dues bases que són hexàgons i les cares laterals són rectangles.             

b) És un cos redó. Té una sola base.            

c) La base és un rectangle i les cares laterals són triangles.               

d) No té vèrtexs i tampoc bases.            

e) Té dues bases que són triangles i les cares laterals són quadrats.             
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 ● Cilindre                                           

 ● Esfera                                           

 ● Cub                                           

 ● Prisma                                           

 ● Icosaedre                                           

 ● Piràmide                                          

 5   Escriu les definicions d’aquestes figures.

és un poliedre

és un prisma  

és una piràmide

és un cos redó

a)        b)        c)           d)          e)     

 7   Relaciona cada cos geomètric amb el polígon de la seua base. Escriu el nom de cada un.

 6   Completa la taula escrivint SÍ o NO on corresponga.
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A. B. C. D. E.

 8   Completa aquesta taula.

v

nom del cos

nre. de cares  

nre. de vèrtexs

nre. d’arestes

 9   Quins d’aquests desenvolupaments no corresponen a cap cos geomètric? Escriu el nom dels cossos 
geomètrics de la resta de desenvolupaments.

 10   Dibuixa dos possibles desenvolupaments d’un cub.

 11  Dibuixa l’escultura que ha dissenyat Joaquim.

 ●  Té forma de piràmide, la base és un quadrat i les 
cares laterals són de color taronja. En la cúspide, 
ha col·locat una esfera verda.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valencià 
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4   Tria una de les activitats del dibuix i escriu un fragment del teu diari on contes com ha anat el primer dia 
practicant aquest esport.

 

 

 

 

  

 1  Llig aquesta definició i respon a les preguntes. 

 ! Quina és l’entrada?  

 ! Què són els nombres marcats en negreta? 

 

 ! Quantes accepcions hi ha recollides?  

 ! Què ens indica que comptar és un verb?  

comptar v.  
1.  Dir el nombre d’objectes 

d’un conjunt. Deixa’m 
comptar-los: un, dos, tres, quatre.

2.  Calcular. Sap llegir, escriure 
i comptar. 

3. Importar. Això no compta.

 2   Quina paraula de cada grup apareix en el diccionari? Subratlla-les.

JOCS ESPORTIUS INTERCOMARCALS.
Temporada 2013-2014. 

Campionats escolars de tota classe d’activitats 
esportives. Vols participar en alguna 
competició     Tens curiositat per algun esport 
en particular     

Informa’t dels horaris en l’ajuntament del teu 
poble. Inscripció gratuïta     
No t’ho penses     

orgànic, orgànica, orgànics organitzarem, organitzar, hem organitzat

3  A l’escola ha arribat aquest fullet. Posa-hi dos signes d’interrogació i dos d’exclamació en el lloc indicat.

En quants paràgrafs està dividit el fullet? 
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 5  Escriu els noms dels substantius que representen aquests dibuixos i encercla’n la síl·laba tònica.

 6   Escriu les oracions canviant els dibuixos per substantius. Tin en compte que algunes han de portar accent 
gràfic.

 ! Roser escolta la
  

al
 

.  

 ! Amb la
  

pogué trobar el
 

.  

 ! Martí té un
  

ple de
 

.  

 ! El
  

de Clàudia és d’origen
 

.  

7  Llig el poema “Barraques” de Carles Salvador i encercla l’afirmació correcta en cada cas.

                    

 ! En el poema, Carles Salvador elogia:

 a)  les barraques, típiques de l’horta.

 b)  Les cases llauradores, símbol dels temps moderns.

 ! La paraula primitiu, significa en el poema:

 a)  original

 b)  antiquat

 ! vostres línies en el text es refereix a:

 a)  barraques

 b)  pintures i dibuixos

 ! Aquest poema és un text literari perquè...

 a)  a més d’informació, transmet emocions i sensacions.

 b)  sols transmet emocions i sensacions.

Barraques
Aneu-vos-en, vosaltres,
les típiques barraques
de l’horta lluminosa
gentil i esmeragdina1.
Deixeu que en vostre lloc
aixequen els paletes
les cases llauradores
mester2 dels temps moderns.
Aneu-vos-en, barraques,
vosaltres que sou filles
d’un viure primitiu,
i resten vostres línies
solament en l’Art pictòrica
per ésser un record.

C!"#$% S!#&!'("

1esmeragdina: d’aspecte de maragda. 
2mester: ofici, ocupació.

Vocabulari
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 1  Ratlla la paraula que no és sinònima de la paraula destacada. 

 2  Completa cada una de les oracions amb l’antònim més adequat del verb perdre. 

 ! Pau ha        la copa de natació.

 ! Al campament vaig poder        la vergonya que tenia.

 ! L’equip de bàsquet va        en el torneig.

3   Completa aquests mots encreuats. Encercla els diftongs i ratlla els hiats.

véncer

guanyar

triomfar

2 3

1

1

2

3

VERTICALS 
1. El carter ens deixa allà la correspondència.

2. L’usem per a protegir-nos de la pluja.

3. Són dolces i de color roig.

HORITZONTALS
1. Ens indica el nord.

2. Sense aquesta no entraríem a casa.

3. Imprescindibles en el parxís.

 4  Dels substantius següents, encercla els que siguen incomptables. 

fam   motxilla   regle   coneixement   sabor   gasela   reflexió   sabata

 5  Encercla els substantius de cada oració i torna a escriure les oracions en plural.

Exemple  Posa el pa a la bossa. " Posa els pans a la bossa.

 ! Per al pastís, cal batre un ou.                                    

 ! El iaio ens ha dut la tomaca de l’hort.                                    

 ! Porta la clau de la caixa.                                      

atenció

extraordinari

encertar

pacte

colossal

solucionar

tracte

imponent

treballar

acord

decidit

endevinar

compromís

formidable

resoldre
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 6  Canvia el gènere dels substantius destacats en aquestes oracions.

Exemple  El gendre de Jaume és actor. " La nora de Jaume és actriu.

El jutge va avisar l’advocada del cas.

  

L’heroi de la pel·lícula va arribar al poble en un cavall. 

  

La filla del pastisser vol ser infermera. 

 

Els protagonistes del conte són un porc, una vaca i un gall.

  

7   Llig aquest text i respon a les preguntes.

 8   Escriu tres normes del reglament del joc que apareix al dibuix.

 

 

 

 

Cançó de tardor 
Patina per l’aire,
rellisca, ja és vent,
arriba i és lladre
del sol estiuenc. 
Carrega magranes,
bolets i castanyes,
s’amaga pels núvols,
escurça els dies
i estira les ombres. 
Es vesteix de pluja, 
pinta al cel la tristor 
quan dicta als seus mots 
el poema de tardor.

I!"#$% B"&&'$%

 ! És un poema o un conte? Com ho saps?

 

 

 ! Quants versos té?

a) quatre b) quinze c) tretze

 ! Tria una paraula sinònima d’escurça:

a) escolta b) acurta c) alenteix

 ! Busca en el text un substantiu de cada tipus:

a) Substantiu comptable en plural:  

b) Substantiu abstracte en singular:  

c) Substantiu incomptable en singular:  
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 1   Explica el significat de la paraula cap en cada una d’aquestes oracions. 

 ! Els treballadors van rebre la felicitació del seu cap.            

 ! He dormit poc i em fa mal el cap.              

 ! El cap de Creus es troba a la costa Brava.             

 ! Ens vam trobar al cap del tren.              

 2  Observa les paraules següents i, amb l’ajuda del diccionari, encercla les que siguen polisèmiques. 

 3  Classifica aquests grups de paraules segons la forma de l’article que cal que duguen. 

pera
bosc

investigador

taxi
hamburguesa

vendaval

coet
regata
orella

hemisferi
terrina

selecció

 ! el                 ,                      ,              ,                   

 ! la                 ,                      ,              ,                   

 ! l’                 ,                      ,              ,                   

 4  Analitza els determinants destacats en el text com en l’exemple. 

 5  Les paraules planes s’accentuen...

a) sempre.

b) quan acaben en diftong, en consonant + s, en consonant distinta de -n o -s, en -an i -on.

c) quan acaben en vocal, en vocal + s, en -én i -ín.

fulla
plat

paret
núvol

blau
llibreta

cua
gat

jersei
paper

truita
muntanya

               

                 

  

   

  

   
                

Aquesta vesprada he anat a la piscina 
amb el meu company de classe 
Albert. Després, hem anat a sa casa 
a berenar i son pare ens ha preparat 
uns entrepans molt bons. M’ho he 
passat molt bé.

Demostratiu, femení, singular  
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 REPÀS

Nom:                                          Data:                    Curs:                 
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3
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 6  Explica per què aquestes paraules planes porten accent gràfic o no en porten.

prínceps
vidre

càlcul
fenomen

pilota
manàveu

tipus
quiròfan

 

 

 

 7   Explica la diferència de significat d’aquest parell de paraules i escriu una oració amb cada una. 

agranàrem / agranarem         Àfrica / africà

 

 

 

 

 

 

 8   Busca en aquesta sopa de lletres cinc paraules esdrúixoles i copia-les. No oblides escriure-hi l’accent
gràfic. 

R T G A T R O I G P

A O E C I E N C I A

T M R T A O N M C R

U B E F P Q F O U I

N O H R I U O M R S

O L J N P E R D U A

P A L E D A M A H E

E J I G E D U T A R

U M A G I A L Q E U

S A B A R E A S R O

 

HORITZONTALS

 !  

 !  

 !  

VERTICALS

 !  

 !  
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 2    Completa aquestes oracions amb la paraula homòfona adequada. Usa el diccionari si cal.

 ! Els pares de Carles      fruita al mercat.

 !       tots a l’excursió de dissabte?

 ! Un altre nom per a dir font és     

 ! Posidó és el      grec de la mar.

 1  Llig aquest text i respon a les preguntes.

a) Qui és el personatge protagonista de la història? N’hi ha de secundaris? Qui?

                  

b) On es desenvolupa la narració? Quan?

                  

El pardalet Llampant va obrir els ulls un matí del mes d’abril amb 
l’esperança de veure un raig de sol. Al bosc de l’Estrany (qui sap per què 
tenia aquell nom) havia plogut durant dues nits i dos dies seguits i tenia 
molta, molta gana. Els companys ja l’esperaven per a emprendre la marxa 
en direcció al riu, on desitjaven trobar alguna cosa per endur-se al bec. 

 3   Localitza en aquesta sopa de lletres els homòfons de les paraules següents i escriu-los al costat. 

 ! compte   

 ! són   

 ! maça   

 ! per què   

 ! siri   

 C V R I A C O M T E

I R E T L P I T A Z

R S Q O I U M O Y C

I M A S S A A F Q O

L U C U V T Ç H E M

S O N P E M U I D P

U I N E L L X G T T

S O I Q P E R Q U E

 4   Inventa una entradeta que siga adequada per a aquest titular.

 

 

venen

vénen

déu

deu
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 5  Localitza els numerals d’aquest text i classifica’ls segons si són ordinals o cardinals.

L’acampada ha sigut increïble. El primer dia vam eixir en bicicleta i després férem un concurs 
de preguntes. Els guanyadors van ser Mar i Andreu, que ho sabien tot! Nosaltres quedàrem 
cinquens, empatats amb altres. El segon dia visitàrem unes coves, i el tercer anàrem a la platja. 
Dos xiquets es van perdre però els van trobar de seguida, en deu minuts. Com que aquella era 
l’última nit, férem una festa de comiat.

 6   Completa les oracions següents amb aquests determinants quantificadors.

 ! Aquesta nit no tinc      de son.

 ! Vols que te’n pose una miqueta     ? En tens molt     .

 ! Han fet       biblioteca al poble.

 !      dia viatjaré al Japó amb els meus amics. 

 ! Determinant numeral ordinal   

 ! Determinant numeral cardinal   

 7   Escriu el substantiu que representa cada dibuix i després marca la casella que corresponga.

una altra gensalgun poc

      

més

a Porta dièresi en la u per a indicar que sona.

b Porta dièresi en la u per a indicar que sona.

c No porta dièresi en la u perquè no la necessita perquè sone.

VERDADER FALS

      

      

      

a b c
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 1  Completa la graella següent amb un adjectiu que siga apropiat per a acompanyar a cada un dels substantius.

Masculí singular Masculí plural Femení singular Femení plural

Pa  Núvols  Xiqueta  Sabates  

Gat  Gossos  Dona   Bicicletes  

Col·legi  Caragols   Cadira  Polseres  

 2   Fixa’t en els dibuixos i completa cada oració amb un adjectiu en grau comparatiu. Després, digues si 
l’adjectiu és de superioritat, d’igualtat o d’inferioritat. 

 ! El  és                    que la    

 ! El  està                  que l’     

 ! El teu  està                 el  de Joan   

 3   Llig el text següent i contesta les preguntes. En quin grau es troben els adjectius subratllats? Quines dues 
formes presenten?

 4   Localitza en la sopa de lletres quatre paraules compostes i després escriu-les.

    

    

    

    

 A F J T S E Y O G

M I T J A N I T I

I M O N C A F U R

B P A R R U P T A

C C E N T P E U S

E F I L F E R R O

B O R F U T R O L

Els meus pares m’han regalat un gat pel meu aniversari, m’han fet molt feliç! És un 
gatet menudíssim i molt bonic. És molt xicotet, per això cal donar-li la llet molt calenta 
amb el biberó. Mixu, el meu gat, es posa contentíssim quan jugue amb ell!
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Tinc tants peus per caminar
que quan em desperte

i m’he de calçar
no sé per quin començar.

Esperant una tempesta, 
hivern i estiu sóc al terrat.

No ho has endevinat?

Sabeu què podria ser
que quan fa bo s’està a casa

i quan plou ix al carrer?

      

 7   Escriu una oració en què utilitzes cada parella de paraules.

son / són

 8   Localitza i subratlla les rimes d’aquest poema. Després, contesta la pregunta.

 5   Esbrina la solució de les endevinalles següents. Totes són paraules compostes.

 6  Ompli els buits d’aquests refranys amb la paraula adequada.

 ! Cada casa és un                 .          món / mon 

 ! Qui                 ofici                  benefici.        té / te

 ! Vés amb el cor a la                 i no te’l deixes volar.    mà / ma   

 ! Lleig com un                .           ós / os

 ! Ser un                 dur de rossegar.        ós / os  

Quin tipus de rima trobes en aquests versos?

                       

                       

                       

pel / pèl

 

 

 LA TERRA
Quan veig la muntanya
pense en la vida, 
en què pot haver-hi a la cabanya,
i sóc imaginativa. 

   M!"#! S!$%!&'" 
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 1  Busca en aquesta sopa de lletres cinc paraules derivades de la paraula terra.

 2   Busca en el diccionari el significat d’aquestes paraules derivades. 

 ! Usança  

 ! Cavallerissa  

 ! Herbívor  

3   Llig aquest poema i contesta les preguntes.

La mar a l’estiu espurneja
La mar a l’estiu espurneja
rialles de sol i de sal 
i el vent de llevant remoreja
rondalles d’amor als infants.

M!"#! D$%$"& P'%%#('": 
Albades, Baula.

a) Encercla la sinalefa.

b)  Fes el recompte sil·làbic, tenint en compte les sinalefes 
marcades. Quantes síl·labes tenen el versos d’aquest 
poema?

 

 4   Escriu una breu descripció de la teua platja favorita.

 I T E R R A R I T T

B E L B T E E W N E

E R R E B R R A Z R

E R A T E R R A T R

O O P R I O A L C E

C S N V C R D M E N

R Z M S A C A Q I Y

D T E R R A S S A E
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 5   Torna a escriure aquestes paraules apostrofant l’article si cal.

 ! la + història   

 ! la + avinguda   

 ! la + ema   

 ! la + una   

 ! la + orxata   

 ! la + ira   

 ! el + amic   

 ! el + home   

 ! el + invent   

 ! el + esport   

 6   Substitueix les paraules entre parèntesis pels pronoms adequats.

        volem fer una excursió a la Cova Negra.

        han fet pastissos farcits de crema per a l’aniversari. 

        sou els campions del concurs de parxís.

        ha guanyat un certamen de literatura. 

 7   Busca la paraula intrusa i escriu paraula primitiva de la resta de paraules.

 ! utilitat-utilitzar-utopia-utilitzable                        

 ! articular-artesà-artesania-artesanal                        

 ! carnal-carpa-carnisser-carnívor                         

 8   Completa aquest avís amb l’apòstrof i les contraccions necessàries. 

Vols tastar    entrepà més gran    món??!!!

Ara en tens    oportunitat!! Vine a    plaça de    Ajuntament de Sagunt    dia 12 de febrer

a    hora que vulgues, a partir de    una, perquè hi estarem tot    dia!! Volem fer    entre-

pà més gran de truita de creïlles amb ceba i guanyar un Rècord Guinness. 

   accés    recinte és gratuït! T’esperem.

(Marc, Martí i jo)

(Lara, Jesús i Irene)

(Mireia i tu)

(Paula)
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 1  Torna a escriure aquestes oracions, però substitueix els elements destacats pels pronoms febles que
 convinguen.

Hui és l’aniversari de Marta i hem preparat a Marta una sorpresa molt divertida.

 

Ahir vaig anar al cine amb mon pare; a nosaltres agradà molt la pel·lícula!

 

Abans de portar els xiquets a dormir, als xiquets llegiré un conte.

 

Vosaltres voleu que a vosaltres portem al teatre?

 

 2   Copia aquestes paraules compostes i posa-hi guionet quan calga.

 3   Escriu el substantiu a què fa referència el dibuix i dos exemples de la mateixa família de cada un.

nord     americà xup     xup esclata     sang compta     gotes boca     badat

 4   Analitza els pronoms febles d’aquestes oracions segons l’exemple.

Exemple  Hui és l’aniversari de Vicent i li hem cantat tots.  li: pronom feble de tercera persona singular.

 ! Si us animeu us esperem en l’atracció.   

 ! Els companys de classe ens hem acomiadat.   

 ! Lluïsa ha conegut els xiquets, i els ha pagat el berenar.   
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a) Quantes síl·labes tenen aquests versos?

      
b) Són versos d’art major o menor?

      

c) A quin element es refereix el títol del poema?

          
d) Què significa l’expressió cada dos per tres?

           

      

 6   Substitueix les paraules destacades pel pronom feble corresponent. Situa’l darrere del verb.

 ! Vull portar el gos a passejar pel riu.   

 ! Sempre va cantant aquella cançó.   

 ! Va dir a nosaltres que volia vindre al parc.   

 ! He de recordar a vosaltres que heu d’estar en silenci.   

7   Escriu el nom que representen  aquests dibuixos. Fixa’t que alguns poden portar guionet.

 5   Llig aquest poema i respon.

És la lluna llum
perquè el sol l’encén
quan se’n va a dormir
mort de cansament.

Redona i ben plena,
minvant o creixent,
si no fos per ella,
quan tot s’obscureix,

En la negra nit,
fanal bell d’argent,
il·lumina el món
penjada del cel.

ni veure’ns podríem
les puntes dels peus
i entropessaríem
cada dos per tres.

Fanal d’argent

M!"# G"!$%&&: Oda als peus i altres poemes, Edicions Bromera.
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 1  Llig aquests poemes i contesta la pregunta. 

Edificis
Boscos de ciment i ferro
creuem per la ciutat.
Són els peus dels edificis
que anixen ací i allà.
Ací i allà es multipliquen
igual com esclata-sangs.
i es mengen massa de pressa
trossos de verd i de fang. 

I!"#$% M&'(): Sac de poemes, 
Edicions del Bullent

Calamar
Amb els ulls ben oberts, 
navega pels oceans
un escriptor molt culte
que encara escriu a mà.
A penes el perill s’olora, 
deixa la tinta i la ploma;
quan no el convenç la història,
tot ho empastra i esborra. 

C"*%$! C"'): Poemes sense diminutius,
Edicions Bromera

Quins recursos literaris trobes en aquests poemes? Subratlla’ls i explica’ls.

 

 

2  Encercla les preposicions i les conjuncions que trobes en els poemes de l’activitat 1 i copia-les.

 

3  Completa el text seguint les instruccions que hi ha entre parèntesis.

                         (adverbi de temps) ma mare m’ha dit que                          (adverbi de temps) anirem d’excursió.

                         (adverbi de dubte) haurem d’alçar-nos                           (adverbi de temps), perquè vol que anem

a un poble que està                         (adverbi de lloc), a més de dos-cents quilòmetres. Estic                                     

(adverbi de quantitat) il·lusionada perquè no he anat                         (adverbi de temps) per aquella zona i

 estic segura que m’agradarà.
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 4   Uneix cada prefix amb les paraules de la columna de la dreta per a formar una altra paraula. 

 5   Ara troba en les paraules que has format en l’activitat anterior les que també porten sufixos. Copia-les, 
encercla el sufix i explica el significat que afig a la paraula. 

pre-

mal-

des-

im-

 6   Puntua aquest text amb els signes de puntuació més adequats.

 7   Elabora un anunci per tal de promocionar la figura de la bruixa de l’activitat anterior.

Ja veus que tenia jo raó quan deia que aquesta bruixa tenia tot el que s’ha de tenir  un barret  un 
fardatxo que semblava un drap però que no ho era  una granera voladora que funcionava amb 
vent  una bola màgica que no usava quasi mai... Però encara tenia una altra cosa més Que què 
més tenia? No t’ho imagines?

A'+,' C)*+&-"!, La bruixa sense corruixa, Edicions Bromera.

gastar

connectar

destinat

pacient
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 2  Completa aquestes oracions amb els verbs indicats en les formes adequades.

 3  Escriu en passat i en futur aquesta oració.

 4  Anota a quina part de la ressenya d’un llibre correspon aquest text.

Ara continua tu la ressenya. Recomana si val la pena llegir-lo o no.

 1  Continua aquestes llistes amb un element més de cada una i digues a quin camp semàntic pertanyen.

suc, aigua, poliol,    jaqueta, jersei, camisa,    

sabó, raspall, pasta de dents,    

a                  b                   c                   

 ! Vigila, Andreu, no                                      (entropessar) amb la pedra i                                 (caure) un bac.

 ! Si els pares                                  (arribar) prompte de la faena,                             (anar) tots junts a la platja.

 ! Carme,                              (voler) sopa o                               (preferir) arròs d’olla?

El carranc de riu ibèric està amenaçat d’extinció, i per això no es pot pescar.

                     

                

                     

                

Passat

Futur

La història comença en un despatx on el detectiu espera una telefonada important d’un empresari. 
L’objectiu és descobrir on s’amaga la joia de la seua dona.

b

c

a
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 5   Identifica i enumera les parts d’una ressenya i emplena la taula.

 

1.
 

Autor: Josep Llopis. Il·lustradora: Montse Ferrer.

2.
 

M’ha agradat, però els personatges són molt previsibles.

3.
 

Tracta d’un príncep encantat que ha de fer tres proves per desfer el malefici.

dades del llibre resum crítica

   

 6  Encercla les v d’aquesta oració i digues quina regla ortogràfica segueixen.

M’han regalat una jaqueta nova pel meu aniversari; és blava i sembla que siga per a navegar.

    am seure davall de l’om    ra d’una carrasca per a jugar a la     aralla. Feia un dia clar i radiant. 
So    re nosaltres,     ola    en els     oltors de la Mariola. Mai n’ha    ia     ist tants! 

 7  Completa el text següent amb b o v.

 8  Subratlla les comparacions i encercla les metàfores d’aquestes oracions.

 ! És llest com una rabosa.
 ! Aquest xiquet és un tros de pa.
 ! Robert ni piula, deu estar adormit.
 ! Joana sembla una cotorra, quina manera de xarrar!

9  Escriu una breu descripció d’aquest personatge que incloga una comparació i una metàfora.
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Fem exactament el mateix pes i tenim la mateixa alçada. Jo menge una miqueta més 
que la Granat. M’agraden molt els dolços i també tinc deliri per les coses salades. Una 
vegada vaig menjar tretze paperines de creïlles fregides en un dia. Totes amb gust de sal 
i vinagre. També m’agrada posar molta sal i vinagre a les creïlles fetes a casa. Les creïlles  
són la meua debilitat. Nyam, nyam, nyam, glup i s’han acabat. 

J!"#$%&'(% W'&)*(: L’una per l ’altra,
Editorial Cruïlla

 1  Encercla les paraules amb s sorda i subratlla les que tinguen s sonora.

 2  Subratlla les paraules de la llista que tinguen s sonora.

vista reversible cebamassa urbanització rosa

cançó esmorzar avançadadesembre bassa alzina

 3  Llig aquests poemes i contesta les preguntes. 

a)  En quin poema trobes una al·literació? Quina lletra es repeteix? En quines paraules?

b)  I una repetició de paraules? Quines són?

travessar veloç pensamentcella classe bellesa

C!+&%) C!(*: 
Poesies amb suc, la Galera

Al llit amb els peus freds
Tinc els peus freds:
no puc dormir
Tinc els peus freds:
neva als llençols.

La classe
Les llibretes són de llima
i els llapis de colors.
Hum!, quina delícia!,
són de molts sabors.

J$!( K+$, I-%+!.'/%/M'#$%& D%)"&*0: 
Poesies amb suc, la Galera
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 4   Escriu el sustantiu que representa cada dibuix i, després, escriu la paraula primitiva de la qual provenen.

 5  Marca la paraula derivada en cada cas.

 6  Completa aquesta taula amb les formes verbals corresponents. 

 7   Inventa’t la presentació, la primera pregunta i la resposta corresponent d’una entrevista a aquest per-
sonatge. No oblides posar-li un nom a l’entrevistat.

  

  

  

  

  

  

  

  

 a) ciutat

 a) pastís

 a) brúixola

 b) barri

 b) panera

 b) màgia

 c) població

 c) pancarta

 c) bruixeria

poble

pa

bruixa

anar beure dur saber

Jo     

Ell/Ella     

Nosaltres     

Vosaltres     

El monstre Golafre descobreix el menjar sa

 

 

P:  

R:  
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 2  Escriu la paraula de la qual provenen aquests adjectius i anota si són substantius (S) o verbs (V).

 4  Fixa’t en aquestes oracions i subratlla els grups nominals que hi trobes.

 3   Escriu un grup nominal que complisca les característiques següents.

 1   Imagina que ara són les set de la vesprada. Fixa’t en l’agenda i digues què fa Rosa ara mateix, què ha fet 
abans i què farà després.

EXTRAESCOLARS ROSA

17 h. Classe de clarinet.

19 h. Passeig pel parc.

21 h. Dutxa i sopar.

oblidadís                    

automobilístic                   

fronterera                   

somiador                   

dormidor                   

famolenc                   

 

Demostratiu + substantiu

Substantiu + grup de paraules amb preposició

Demostratiu + substantiu + adjectiu

El gat de Maria ha pujat al terrat.

Hem vist el cotxe nou de ta mare.

La iaia ha fet unes galetes de xocolate.

M’agrada molt passejar per la vora del riu Albaida.
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 5   Llig el text i respon les qüestions.

Et trobes a l’estació del tren. En eixir, agafa el primer carrer a la dreta. Segueix recte fins que veges 
una parada de metro. Després, gira a l’esquerra fins arribar al teatre. Aleshores, gira a l’esquerra i 
camina uns 500 metres fins que veges la biblioteca municipal.

a) Quins són els punts de partida i d’arribada?

b) Com indicaries a algú el camí per a anar de la biblioteca a la parada de metro?

6  Escriu en plural aquesta oració.

Tinc un desig ferotge de participar en el rodatge de la pel·lícula.

7  Fes una creu en la casella corresponent d’acord amb el contingut que aparega en aquestes acotacions.

1. (Exterior de la biblioteca. GUILLEM, cansat, entumit pel fred i tremolós de por, continua il·luminat 
per la tènue claror del fanal.)

2. (Pausa. Desapareix el pardalet.)

Gestos i moviments Lloc de l’acció Entrades i eixides
de personatges Com van vestits

1

2

8  Inventa una acotació que indique el lloc on ocorre una acció.

 

 



 REPÀS

Nom:                                          Data:                    Curs:                 

 REPÀS

12
UNITAT

Llengua 5é EP. Unitat 12 MATERIAL FOTOCOPIABLE 70

 2  Resol els mots encreuats i classifica’ls verbs segons deriven d’un adjectiu o un substantiu.

Ompli amb la xifra. D’un adjectiu:       . Deriven d’un substantiu:               .

3  Forma oracions afegint un subjecte o un predicat a aquests enunciats.

 !      solia vindre al parc totes les vesprades.

 ! La teua cosina           

 ! L’ordinador nou          

 !        tenim ganes d’anar a l’excursió.

 !         li ha recomanat que faça repòs.

 1   Completa aquest text amb els verbs que formes a partir dels substantiu que hi ha entre parèntesis. 

Aquella setmana, quan venia a casa d’aquella manera, algun cop duia els diaris. Però quan jo 
els      (full) l’endemà, sempre els faltava la primera plana, i a mi em feia 
l’efecte que hi      (aparició) la foto d’algú que els pares no volien que jo 
veiés. De fet, a mi l’única cosa que m’     (interés) eren les historietes. 
Després d’aquella setmana, els diaris tornaren a aparéixer intactes, i el pare va començar a venir 
a l’hora de sopar. 

W!""!#$ I%!&': Aprenent de detectiu
Editorial Vicens Vives

1. Fer crits

2. Fer una cosa neta. 

3. Determinar el valor d’una cosa.

4. Causar alegria.

5. Ordenar de nou.

6. Tindre un pes determinat. 

3

2 4

1

6

5



 REPÀS

Nom:                                          Data:                    Curs:                 

 REPÀS

12
UNITAT

Llengua 5é EP. Unitat 12 MATERIAL FOTOCOPIABLE 71

 6   Escriu l’infinitiu del verb que derive d’aquests substantius.

 4   Completa aquestes oracions amb paraules que porten x, tx o ig.

 ! Aquest matí he perdut l’     a classe.

 ! He llegit la història d’un mag que li concedeix un      a cada xiquet.

 ! M’he clavat una      al dit quan he agafat el llistó de fusta.

 ! No funciona la      i l’aigua ix freda. 

5   En aquest text hi ha paraules amb x, però amb diferents sons. Subratlla les que sonen com xiquet i encer-
cla les que sonen com caixa. 

Vaig intentar obrir el portell i vaig veure que estava perfectament tancat. En Robert va marxar 
i jo em vaig ficar al llit. Però no tenia son i em vaig quedar estirat a la llitera mirant la lluna a 
través del portell. Devia continuar així una hora. Quan començava a adormir-me, em va desper-
tar una ràfega d’aire fred i uns quants esquitxos d’aigua de mar a la cara. Havien obert el portell 
i l’havien fixat a la paret!

S()*)+ Z,%+: Relats de fantasmes
Editorial Vicens Vives

passeig              

desig               

despatx              

boig              

escabetx            

mareig             

 7   Llig el text i completa’l amb la informació que falta.

(Una plaça, a Verona. Entren MERCUCIO, BENVOLIO, un PATGE i criats)
BENVOLIO
Marxem ja, bon Mercurio, fes-me cas!
Fa calor, i han eixit els Capuleto.
Si ens topetem amb ells hi haurà baralla.
Quan fa calor la sang sembla que bull.

W!""!#$ S'#-)&.)#%): Romeo i Julieta
Edicions Bromera

        : TERCERA         : 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciències Naturals 



MATERIAL FOTOCOPIABLE 4Ciències de la naturalesa 5é EP. Unitat 1

REPÀS

Nom:                                          Data:                    Curs:                 1
UNITAT

a

b

c
d

 1   Col·loca la lletra on corresponga per a classificar les plantes següents.

 2   Completa les taules següents. 

3   En què es diferencien la saba bruta i la saba elaborada? 

4   Quina és la frase correcta? Explica per què i corregeix la incorrecta.

FOTOSÍNTESI
Substàncies  
necessàries

Substàncies 
de rebuig Produeix

a)  Les plantes fan la fotosíntesi tant de 
dia com de nit.

b) Les plantes respiren tant de dia com 
de nit.

Plantes amb flors 

Plantes sense flors

Angiospermes

Gimnospermes

Amb arrel, tija, fulles i conductes 

Sense arrel, tija, fulles i conductes 

RESPIRACIÓ
Substàncies 
necessàries

Substàncies 
de rebuig Produeix



MATERIAL FOTOCOPIABLE 5Ciències de la naturalesa 5é EP. Unitat 1

REPÀS

Nom:                                          Data:                    Curs:                 1
UNITAT

5   Observa aquests dos processos i descriu el que ocorre en cada un. Quina és la diferència fonamental?

6   Relaciona cada imatge amb el tipus de fragment a partir del qual la planta es pot reproduir asexualment.

7   Explica en què consisteixen les següents formes de relació de les plantes amb el seu entorn.

 ! Fototropisme:

 ! Geotropisme:

a b

Estoló Tubercle Bulb



REPÀS

Nom:                                          Data:                    Curs:                 2
UNITAT

MATERIAL FOTOCOPIABLE 10Ciències de la naturalesa 5é EP. Unitat 2 MATERIAL FOTOCOPIABLE 10

 1  Observa aquesta il·lustració i indica quins són els seus components.

2  Classifica en la taula els éssers vius que apareixen en la il·lustració anterior.

3  Com serà una cadena alimentària amb aquests éssers vius? 

PRODUCTORS CONSUMIDORS DESCOMPONEDORS

Herbívors Carnívors



REPÀS

Nom:                                          Data:                    Curs:                 2
UNITAT

MATERIAL FOTOCOPIABLE 11Ciències de la naturalesa 5é EP. Unitat 2 MATERIAL FOTOCOPIABLE 11

4  Què passaria en aquest ecosistema si desaparegueren els lleons? I si desapareguera l’herba?

5   Quin tipus d’ecosistema representa la il·lustració de l’activitat 1? Indica el nom d’altres ecosistemes ter-
restres i els factors dels quals depenen.

7  Què tenen en comú els organismes productors dels ecosistemes terrestres i dels ecosistemes aquàtics?

6  Indica com es distribueixen els éssers vius en els ecosistemes marins.



REPÀS

Nom:                                          Data:                    Curs:                 3
UNITAT

MATERIAL FOTOCOPIABLE 16Ciències de la naturalesa 5é EP. Unitat 3 MATERIAL FOTOCOPIABLE 16

a) Per a fer les funcions vitals només necessitem el cervell.     

b) Els òrgans dels sentits reben informació de l’exterior.   

c) L’aparell respiratori pren l’oxigen de l’aire.     

d) Els renyons fan que la sang es moga per tot el cos.     

e) Els éssers humans som vivípars.   

a) Escriu el nom dels següents òrgans del cos humà i relaciona’ls amb l’aparell al qual pertanyen.

b) Els quatre aparells intervenen en una de les funcions vitals. Indica en quina.

   

 1   Escriu en la columna esquerra el nom de les tres funcions vitals dels éssers vius i relaciona-les amb les 
definicions que corresponga.

 2   Fes les activitats següents.

 3   Indica si aquestes afirmacions són verdaderes (V) o falses (F). Escriu correctament les falses.

  

  

  

  Permet als éssers vius captar el que ocorre al seu al 
voltant i reaccionar davant d’aquesta informació.

  Permet als éssers vius produir nous éssers vius 
semblants a ells.

  Permet als éssers vius aconseguir les substàn-
cies i l’energia necessàries per a portar a terme 
les funcions vitals.

Aparell respiratori Aparell digestiu Aparell circulatori Aparell excretor



REPÀS

Nom:                                          Data:                    Curs:                 3
UNITAT

MATERIAL FOTOCOPIABLE 17Ciències de la naturalesa 5é EP. Unitat 3 MATERIAL FOTOCOPIABLE 17

 4   Observa les imatges següents i contesta les preguntes.

a) Numera en ordre les vinyetes següents i explica què hi ocorre.

b) Utilitza les imatges anteriors per a explicar què ocorre quan els nostres sentits capten un estímul.

   

   

   

 5   Assenyala quins dels següents canvis són estímuls i quin òrgan dels sentits el percep.

 6   Explica com respondries als estímuls de l’activitat anterior. Indica si són respostes motores o glandulars.

ÉS ESTÍMUL? ÒRGAN DELS SENTITS 
QUE EL PERCEP SENTIT QUE EL PERCEP

Baixa la temperatura 10 ºC.    
Sona un soroll a l’habitació del costat.    
Tenim gana i fa olor de paella.    
Manel és més alt que Anna.    
S’apaga la llum.    
El menjar té massa sal.    
Ens trobem una roca gran al camí.    

RESPOSTA

Baixa la temperatura 10 ºC.  
Sona un soroll a l’habitació del costat.  
Tenim gana i fa olor de paella.  
S’apaga la llum.  
El menjar té massa sal.  
Ens trobem una gran roca en el camí.  



REPÀS

Nom:  Data:  Curs:  4
UNITAT

MATERIAL FOTOCOPIABLE 22Ciències de la naturalesa 5é EP. Unitat 4

1   Completa els següents enunciats sobre les propietats generals de la matèria.

La massa és  

El volum és  

Massa =    

Volum =    

5   Explica què és la densitat. 

 

4   Observa els dibuixos i respon. Quina és la massa i el volum d’aquests objectes?

3   Encercla els elements que no són matèria i explica per què no ho són.

aire

plàstic

calor

   so

tela

vapor

metall

paper

  moviment

 

2   Relaciona les tres columnes.

Massa !

Volum !

! Quilograms !

! Litres  !

! Proveta

! Balança

50 g
100 

150 

200 

250 

50 

300 

350 

450 

400 

500 

100 

150 

200 

250 

50 

300 

350 

450 

400 

500 

100 

150 

200 

250 

50 

300 

350 

450 

400 

500 

100 

150 

200 

250 

50 

300 

350 

450 

400 

500 

150 g

Massa =    

Volum =    
200 ml

200 ml

220 ml

300 ml



REPÀS

Nom:  Data:  Curs:  4
UNITAT

MATERIAL FOTOCOPIABLE 23Ciències de la naturalesa 5é EP. Unitat 4

6   Completa els enunciats següents amb les propietats de la dreta.

La matèria és      si, després d’aplicar-hi una força, 
recupera la forma inicial.

La matèria és       quan es trenca amb facilitat.

La matèria és       quan és difícil de ratllar.

8   Utilitzant les conclusions de l’activitat anterior, indica quins materials s’enfonsaran i quins suraran si els 
fiques en un llibrell amb aigua. 

7   En les balances següents es pesen diferents materials que tenen el mateix volum. Observa la massa de 
cada un i ordena els materials de major a menor densitat. Explica com els ordenes.

9   Si en un got d’aigua tires borumballes de suro i arena, a quina part del got es col·locarà cada material? 
Indica el resultat en el dibuix i explica-ho segons les propietats de la matèria.

 

 

 

6 g 21 g 190 g

Ferro

Fràgil

Dura

Elàstica

PlàsticSuro

Borumballes de 
suro

Arena



REPÀS

Nom:                                          Data:                    Curs:                 5
UNITAT

MATERIAL FOTOCOPIABLE 28Ciències de la naturalesa 5é EP. Unitat 5

1   Quines són les propietats de l’energia? Explica en què consisteix cada una.

 

 

 

 

 4   Classifica en la taula les fonts d’energia que coneixes segons siguen renovables o no renovables.

 3   Quina forma d’energia es pot trobar en cada una d’aquestes fonts d’energia? 

 ! Gas ! Energia química ! Carbó !          ! Vent !  

 ! Aigua !          ! Urani !          ! Biomassa !  

 2   Escriu el tipus d’energia elèctrica relacionada amb les imatges següents.

Energia  Energia  Energia  

Energia  Energia  

FONTS D’ENERGIA RENOVABLES FONTS D’ENERGIA NO RENOVABLES

 

 

 

 

 

 



REPÀS

Nom:                                          Data:                    Curs:                 5
UNITAT

MATERIAL FOTOCOPIABLE 29Ciències de la naturalesa 5é EP. Unitat 5

5   Quines fonts d’energia són les més utilitzades en l’actualitat? Són fonts inesgotables?

 

 

 

 6   Relaciona cada imatge amb la capa de la Terra on es produeixen els impactes que hi observes.

 7  Indica com podeu, tu i la teua família, afavorir l’estalvi energètic a casa. Proposa almenys cinc mesu-
res.

Impacte sobre la 
hidrosfera

Impacte sobre els 
éssers vius

Impacte sobre 
l’atmosfera

Impacte sobre la 
geosfera



REPÀS

Nom:  Data:  Curs:  6
UNITAT

MATERIAL FOTOCOPIABLE 34Ciències de la naturalesa 5é EP. Unitat 6

1   Identifica en la imatge els elements de l’estructura. Explica per què el pont és una estructura.

 

 

2   Per què es diu que l’esquelet és l’estructura del cos humà?

 

 

 4  Les imatges mostren màquines simples. Identifica-les i explica en què consisteixen.

 3  Assenyala en els esquemes següents cada una de les parts de les palanques: força (F), punt de suport 
(PS) i càrrega (C). Completa després amb el nom de cada tipus de palanca.

Palanca de   classe Palanca de   classe Palanca de   classe

a)  

b)  

c)  

 
 

 

a b c

 

 

   

  

 

 



REPÀS

Nom:  Data:  Curs:  6
UNITAT

MATERIAL FOTOCOPIABLE 35Ciències de la naturalesa 5é EP. Unitat 6

 6  La bicicleta és una màquina composta per diferents operadors. Situa els operadors següents en el lloc 
corresponent de la bicicleta.

7  Quines mesures de seguretat has d’adoptar quan utilitzes aquestes màquines o t’hi situes prop?

5  Observa les imatges següents i indica quines són màquines simples i quines són compostes. En què es 
diferencien aquests dos tipus de màquines?

 

 

    

    

Palanca   Roda   Roda dentada   Manovella   Cadena

 

 

 

 

 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciències Socials 



Ciències Socials 5é EP. Unitat 1

REPÀS De l’univers a la Terra

Nom:  Data:  Curs:  1
uniTAT

MATERIAL FOTOCOPIABLE 4

 1  Completa el mapa del sistema solar posant nom als planetes.

2  Defineix els termes següents.

Estrela   

 

Planeta   

 

Satèl·lit   

 

3  Analitza la imatge i respon a les preguntes que s’hi plantegen.

a. Com s’anomena el moviment que fa la Terra sobre el seu eix?

b. Quant de temps tarda a fer-lo?

c. Quin és el principal efecte que provoca?

  



Ciències Socials 5é EP. Unitat 1

REPÀS De l’univers a la Terra

Nom:  Data:  Curs:  1
uniTAT

MATERIAL FOTOCOPIABLE 5

 4  Indica amb quina estació es correspon cada imatge i quin mes comença.

Estació:  

Mes:  

Estació:  

Mes:  

Estació:  

Mes:  

Estació:  

Mes:  

5  En quina fase es troba la Lluna en cada una de les il·lustracions?

    

6  Uneix cada terme amb la definició corresponent.

Galàxia

Telescopi

Via Làctia

Galàxia en la qual es troba el sistema solar.

Conjunt d’estreles i planetes.

Instrument que serveix per a observar l’espai.



MATERIAL FOTOCOPIABLE 10Ciències socials 5é EP. Unitat 2

REPÀS El clima

Nom:  Data:  Curs:  2
unitat

 1  Assenyala el nom dels següents instruments i indica què mesuren (quantitat d’aigua, temperatura...).

Nom:   

Mesura   

Nom:   

Mesura   

Nom:   

Mesura   

Nom:   

Mesura   

Temps atmosfèric
   

Clima
   

Calfament global
   

 2  Defineix els termes següents.

a. Quines són les temperatures màximes?

   

b. Quan fa més fred? 

   

c.  Quina quantitat de pluja es recull durant l’any? 
En quina època plou més? 

   

d.  A quin clima dels que hi ha a Espanya penses 
que pertany? Per què?

   

 3  Analitza la imatge i respon a les preguntes que s’hi plantegen.

G F M A M J J A S O N D

Nápoles
(Italia)

140

120

100

80

60

40

20

0

70

60

50

40

30

20

10

0

ºC mm

Precipitacions (mm)
Temperatures (ºC)



MATERIAL FOTOCOPIABLE 11Ciències socials 5é EP. Unitat 2

REPÀS El clima

Nom:  Data:  Curs:  2
unitat

 4  Pinta aquest mapa i la llegenda, i completa les cartel·les, d’acord amb els climes que es donen a Espanya.

Oceànic

Mediterrani  interior

Mediterrani litoral

Subtropical

De muntanya

 5  Indica si les següents fonts d’energia acceleren el canvi climàtic o el frenen.

  

  

  

  

 6  Uneix el tipus de vegetació amb la zona climàtica on apareix.

● bosc atlàntic

● vegetació d’alta muntanya

● jungla

freda ●

càlida ●

temperada ●

 

 

 

 

 



MATERIAL FOTOCOPIABLE 16Ciències socials 5é EP. Unitat 3

REPÀS Som ciutadans

Nom:  Data:  Curs:  3
unitat

 1  Explica com s’organitza territorialment Espanya a partir d’aquesta il·lustració.

a. Què representa aquest gràfic?

   

   

b. Quin interval d’anys analitza?

   

   

c.  Quina ha sigut l’evolució de les 
dades durant aquests anys?

   

   

d.  Qui viu més anys, els hòmens o 
les dones?

   

   

 3  Analitza la imatge i respon a les preguntes que s’hi plantegen.

Esperança de vida en nàixer en cada sexe

Hòmens Dones

25

35

45

55

65

75

85

1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001

 2  Relaciona la unitat administrativa amb la institució que la governa.

● Diputació

● Govern autonòmic

● Ajuntament

Municipi ●

Província ●

Comunitat autònoma ●



MATERIAL FOTOCOPIABLE 17Ciències socials 5é EP. Unitat 3

REPÀS Som ciutadans

Nom:  Data:  Curs:  3
unitat

 4  Observa les dues fotografies i respon a les preguntes que es fan a continuació.

 5  Completa les taules amb les llengües que es parlen a les següents comunitats autònomes.

Comunitat autònoma Llengües que s’hi parlen

Galícia   

Castella i Lleó   

País Basc   

Catalunya   

Comunitat Valenciana   

Illes Balears   

Aragó   

a. Quina de les dues localitats creus que té una densitat de població major?  

b. A quina la població deu ser més vella?  

c. A quina de les dues penses que hi haurà un major percentatge d’immigrants?  



MATERIAL FOTOCOPIABLE 22Ciències Socials 5é EP. Unitat 4

REPÀS La ciutadania europea 

Nom:  Data:  Curs:  4
unitat

 1  Situa en el mapa físic d’Europa els nombres dels següents accidents geogràfics.

50°

40° Nord

60°

010° Oest20°30° 10° Est 20° 30° 40° 50° 60° 70°

50°

40° Nord

60°

30°

20°

10° Oest

0 10° Este 20° 30° 40°

60°

70°

30°

70° 70° Nord

16° Oest

28° Nord

 2   Completa les següents frases:

A. El Consell de la UE té la seu a   i el formen els

   dels països de la Unió Europea.

B. La Comissió Europea té la seu a   i està formada per

   elegits per cada un dels països membres.

C. El Parlament Europeu té la seu a    i està format per 

   elegits pels ciutadans.

1. Alps 2. Carpats 3. Urals 4. Caucas 5. Serralades Escandinaves

6. Riu Rin 7. Riu Loira 8. Sicília 9. Mar Bàltic 10. Mar Negre



MATERIAL FOTOCOPIABLE 23Ciències Socials 5é EP. Unitat 4

REPÀS La ciutadania europea

Nom:  Data:  Curs:  4
unitat

 3  Llig les següents frases i marca amb un clic totes les coses que pots fer com a ciutadà de la Unió Europea. 

 Pots viatjar a qualsevol país que forme part de la Unió.  

 Pots utilitzar l’euro en qualsevol país membre.  

 Pots estudiar o treballar al país de la Unió Europea que preferisques.  

 Tries el president del Govern de qualsevol dels països integrants. 

 Pots demanar protecció als tribunals europeus.

 4  Completa la taula indicant quins països formen part de la Unió Europea i l’any de la seua incorporació.

País Membre de la Unió Europea Any d’incorporació

Irlanda     

Federació Russa     

França     

Espanya      

Alemanya        

Polònia        

Suïssa        

 5  Observa la imatge i respon a les preguntes.

 a. Quin és el nom d’aquesta moneda?  

b. Quin any entrà en circulació?  

c. Tots els països europeus l’usen?  

d. Tots els països de la Unió Europea l’empren?  

e. Quins estats membres de la UE la utilitzen? 

 



MATERIAL FOTOCOPIABLE 28Ciències socials 5é EP. Unitat 5

REPÀS L’edat mitjana

Nom:  Data:  Curs:  5
unitat

 1  Completa les dates i els esdeveniments de la següent línia del temps sobre l’edat mitjana.

476:  

711 : 1212 : 

      : Creació del 
califat de Còrdova

      : Descobriment d’Amèrica

2  Analitza la imatge i respon a les preguntes que s’hi plantegen.

a.  Com s’anomenava la cerimònia que està representada en el 
dibuix?

b. Quins personatges hi apareixen representats?

c.  Què lliura el rei al seu vassall? Quin nom rebia aquesta part de 
la cerimònia?

d. Què rebia el rei a canvi? Com s’anomenava aquesta part?

3  Ordena de més antigues a més recents les etapes de la història d’al-Àndalus.

Emirat independent Califat Regnes de taifes Emirat dependent

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

500 1000 1500



MATERIAL FOTOCOPIABLE 29Ciències socials 5é EP. Unitat 5

REPÀS L’edat mitjana

Nom:  Data:  Curs:  5
unitat

 4  Observa aquestes tres fotografies i indica quin és un edifici andalusí, quin és romànic i quin és gòtic.

A.   B.   C.  

5  Explica els motius de la teua resposta per a cada un d’aquests edificis.

A) L’edifici A és                                       per  

B) L’edifici B és                                        per  

C) L’edifici C és                                        per  

6  Defineix amb paraules teues els termes següents:

Burgés   

Soc   

Marca Hispànica   

7  Observa el dibuix i completa els noms de les parts principals de la ciutat musulmana.

  

 
 



MATERIAL FOTOCOPIABLE 34Ciències socials 5é EP. Unitat 6

REPÀS L’edat moderna 

Nom:  Data:  Curs:  6
unitat

 1  Completa les dates i els esdeveniments de la següent línia del temps sobre l’edat moderna.

 3   Ordena, de més antic a més recent, els següents reis espanyols i indica en quin segle van regnar.

1.   sEgLE 

2.   sEgLE 

3.   sEgLE 

4.   sEgLE 

Carles II Isabel I Felip II Ferran VI

a.  Quin esdeveniment històric apareix reflectit en 
aquest mapa?

   

b. Qui va ser el protagonista d’aquest fet? 

   

c. Quin any tingué lloc aquest esdeveniment? 

   

d.  Per què als habitants del Nou Món se’ls va ano-
menar “indis” o “indígenes”? 

   

 2  Analitza la imatge i respon a les preguntes que s’hi plantegen.

O C E À

AT L À N T I C

A M È R I C A

D E L  N O R D

E U R O P A

À F R I C A

A M È R I C A

D E L  S U D

1701:    : Inici regnat Felip II

   : Revolució Francesa1621: 1492: 

sEgLE 
xvi

sEgLE 
xvii

sEgLE 
xviii



MATERIAL FOTOCOPIABLE 35Ciències socials 5é EP. Unitat 6

REPÀS L’edat moderna 

Nom:  Data:  Curs:  6
unitat

 4  Observa les imatges i assenyala quin rei representa cada una. 

A.  B.  C.  

Renaixement
   

Il·lustració
   

Barroc
   

 5  Defineix amb les teues paraules els següents termes:

a.  Pinta de verd fosc les posses-
sions de la Corona de Castella.

b.  Pinta de verd clar les incorpo-
racions territorials de la Corona 
de Castella.

c.  Pinta de taronja les posses-
sions de la Corona d’Aragó.

d.  Pinta de groc els territoris in-
corporats a la Corona d’Aragó.

e.  Pinta de morat les àrees an-
nexionades o dependents de la 
monarquia hispànica després 
dels matrimonis dels fills dels 
Reis Catòlics.

f.   Pinta de roig les ciutats africa-
nes conquerides.

 6  Pinta el mapa seguint les instruccions:

Corona de Castella

Incorporacions castellanes

Corona d’Aragó

Incorporacions aragoneses

Matrimonis dels hereus 
dels Reis Catòlics

Ciutats africanes conquerides

ANGLATERRA

BORGONYA

NAVARRA

GRANADA

NÀPOLS

SARDENYA

SICÍLIA

PORTUGAL

PAÏSOS
BAIXOS

ÀUSTRIA

AMÈRICA

ILLES  C
ANÀRIES

Melilla

O C E À

A T L À N T I C
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