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Des de l'assignatura de català us recomanem les següents lectures: 

 
 
  

Cornèlius  i  el  rebost  d’impossibles   Memòries  d'Idhun   Faules  d'Isop  

  

  
  

Tort és un poble de muntanya 
amb una característica molt 
concreta: no hi ha res recte! Un 
bon dia hi arriben dos 
personatges peculiars, en 
Tobies, un nen, i el seu 
acompanyant, en Cornèlius, 
que té aparença de mag. 
Connecten ràpidament amb 
una nena del poble, la Mar, i el 
seu avi, que és cec però sap 
veure allò que és important en 
les persones i en les coses. Els 
nouvinguts inauguren un 
establiment fantàstic: un rebost 
d'impossibles, on la gent del 
poble troba allò que necessita, 
a nivell de sentiments, i hi 
deixa, a canvi, allò que li 
sobra. El rebost funciona molt 
bé, i hi passen la major part 
dels veïns del poble, que 
gaudeixen, durant un temps, 
d'una felicitat i un equilibri 
notables. Però la situació 
s'espatlla força, perquè no 
tothom 
entén ni troba bé la 
iniciativa, i perquè, 
malauradament, qui 

Onica  viu  a  Bosc-‐Verd  amb  els  seus  
amics:  els  gnoms,  les  fades  i  els  
follets,  malgrat  que  ella  és  distinta.  
Es  una  mitjana  de  pell  blava,  potser  
l'última  de  la  seua  raça,  que  desitja  
descobrir  la  veritat  sobre  el  seu  
origen.  Per  assolir-‐ho,  decideix  
seguir  el  camí  de  sorra  blanca  que,  
segons  la  llegenda,  va  portar  a  
Bosc-‐Verd  els  mitjans  de  pell  blava.  
Per.  el  camí  ix  del  bosc  i  s'endinsa  
en  terres  estranyes,  desconegudes  i  
perilloses.  

En  aquest  bonic  llibre  s’han  
seleccionat  seixanta  faules  d’Isop,  
un  gènere  i  un  autor  imitats  sense  
parar.  La  seva  popularitat  no  és  
gens  estranya,  perquè  cada  relat  
ens  ofereix  una  infinitat  de  
sorpreses:  un  moliner  i  el  seu  fill  
decideixen  portar  un  ase  a  coll,  un  
llop  es  disfressa  amb  una  pell  
d’ovella,  una  oca  pon  ous  d’or,  una  
tortuga  venç  una  llebre  en  una  
cursa…  
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controlava la situació 
deixa de fer - ho i això 
porta conseqüències... 

  

 

 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

D'altra banda, aquells alumnes que no hagin assolit l’assignatura o les 
competències bàsiques de català, és 

 

 
 

Reforç	  dels	  continguts	  bàsics	  en	  llengua	  catalana	  
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El waterpolo 
 

El waterpolo és un esport de grup que es disputa en la superfície acotada 
d’una piscina plena d’aigua de 30 metres de llargada per 20 metres 
d’amplada i una profunditat superior a 1,80 metres. Formen l’equip sis 
jugadors de camp, un setè que fa les funcions de porter, i sis suplents. 

 
L’objectiu del joc és introduir una pilota impulsada amb el cos a dins de la 
porteria de l’equip contrari el major nombre de vegades possible. Els 
jugadors, a excepció del porter, que és l’únic que pot tocar la pilota amb les 
dues mans, n’utilitzen només una per moure-la. Entre les regles més 
destacades, està prohibit colpejar amb el puny la pilota, i també esquitxar 
aigua als ulls del contrincant. L’equip col·legial està format per dos àrbitres i 
dos jutges de gol. Els jugadors no poden protestar contra cap de les 
decisions arbitrals, ja que són definitives. Pel que fa a les porteries, estan 
situades al centre de les dues bandes més curtes, floten damunt de l’aigua i 
mesuren 3 metres d’amplada per 90 centímetres d’alçada. La pilota ha de 
pesar entre 400 i 500 grams i el diàmetre pot variar entre 68 i 71 centímetres. 

 
El partit dura quatre períodes de 8 minuts de joc amb 2 minuts de descans 
entre cada part, excepte entre el segon i tercer període, que el descans és 
de 5 minuts. A escala d’estats, la màxima competició és la lliga nacional, 
que aquí està formada per dotze equips, la majoria dels quals són catalans. 
A més d’això s’organitzen campionats entre equips europeus i també entre 
seleccions nacionals, bé a escala continental bé a escala mundial. La 
Federació Internacional de Natació Amateur (FINA) és l’òrgan que regula la 
pràctica del joc. El primer equip de waterpolo que es va crear a 
casa nostra va ser el Club Natació Barcelona l’any 1908. 

 
En els llibres d’història d’aquest esport s’explica que va fer els primers passos 
pels voltants de l’any 1870 al Regne Unit i que William Wilson en va redactar 
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una normativa de joc. Ara, hi ha diverses hipòtesis que intenten anar una 
mica més enllà, amb anterioritat a aquesta data, 
per cercar quins en devien ser els orígens més remots. Una de les teories 
apunta la possibilitat que el nom sorgís del fet de jugar a l’aigua dos equips 
muntats damunt de barrils de fusta com si fossin cavalls i picant amb un pal 
una pilota, igual com es fa en el polo, i d’aquí el nom de waterpolo. Una 
altra explicació probable situa les arrels de l’esport en el rugbi, argumentant 
que després de disputar els partits els jugadors dels dos equips es remullaven 
conjuntament i es passaven la pilota en el riu, per la qual cosa se l’hauria 
rebatejat en anglès com a football in the water. Una tercera hipòtesi troba 
una possible importació de la paraula asiàtica pulu, que significa ‘pilota’, 
arran de la colonització duta a terme pels anglesos a l’Índia. 

 
Fomentat en bona part pel ressò mediàtic dels darrers èxits dels equips 
nacionals, la pràctica del waterpolo viu un moment dolç entre els nostres 
nois i noies. Com a peculiaritats de l’esport, cal esmentar que a les 
categories de benjamí, aleví i infantil els equips són compostos per 
grups mixtos i que els partits es disputen en una superfície de joc més reduïda 
de 25 metres de llargada per 12 d’amplada. La durada dels partits, però, és 
la mateixa que en els adults i, en el cas de les categories cadet i juvenil, els 
combinats dels equips deixen de ser mixtos. 

 
Cavall Fort, núm. 1086 
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1.  Tria la paraula correcta. 
 

•  El waterpolo és un esport (individual / col·lectiu). 
•  Cada equip té (sis / set) jugadors dins de la piscina. 
•  El partit té (dues / quatre) parts. 
•  La pilota és impulsada amb (una mà / un pal). 

 
2.  Escriu tres normes que caracteritzen el waterpolo. 

 
 
 
 

3.  Ordena aquestes categories de menor a major edat dels participants. 
 

cadet - infantil - aleví - benjamí - juvenil 
 

4.  Encercla la resposta correcta. 
 

•  En quin segle es va redactar la primera normativa del waterpolo? 
a.  Al segle XX. 
b.  Al segle XIX. 
c.  Al segle XI. 
•  Quin país és l’inventor del waterpolo? 

 
a.  L’Índia. 
b.  Anglaterra. 
c.  Catalunya. 

 
•  Quant dura en total un partit de waterpolo? 

 
a.  Trenta-dos minuts. 
b.  Quaranta-un minuts. 
c.  Tres quarts d’hora. 

 
5.  Copia les expressions del text que signifiquen: 

 
•  El waterpolo té actualment força acceptació entre els joves. 
•  Els mitjans de comunicació han contribuït a difondre aquest esport.  
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Escriu una carta adreçada al teu professor o professora de català explicant 

els teus millors dies de l’estiu. No t’oblidis d’escriure remitent i destinatari. Si et 

ve de gust pots enviar-la a l’escola. 

 

Col·legi Reial Monestir de Santa Isabel 

C/ Cardenal Sentmenat 17 

08017 Barcelona. 
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Quadernet	  d’escriptura	  divertida.	  Blackie	  Books	  
978-8417059491 

L'escriptura acostuma a despertar una mandra d'allò més pesada. Fins ara. 

Imagina que has d'entrevistar un poll. O pensa què li demana Jesus als reis mags. O 
encara més, inventa't la carta del restaurant més fastigós del món. 

Gaudeix l'estiu i riu per les butxaques! 
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UN	  PASSEIG	  PER	  LA	  HISTÒRIA	  
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1.  Posa	  a	  cada	  imatge	  el	  seu	  nom:	  

•   Aqüeducte	  de	  Segòvia	  

•   Pont	  romà	  d’Alcàntara	  

•   Teatre	  Romà	  de	  Mèrida	  

•   Colisseu	  de	  Roma	  

•   Arc	  de	  Barà.	  

2.  Per	  a	  què	  serveix	  cadascun?	  Explica-‐‑ho	  breument.	  Si	  no	  
saps	  la	  resposta	  busca-‐‑la	  a	  internet.	  

	  
Aqüeducte	  de	  Segòvia:	  

	  
	  

Pont	  romà	  d’Alcàntara:	  
	  
	  

Teatre	  Romà	  de	  Mèrida:	  
	  
	  

Colisseu	  de	  Roma:	  
	  
	  

Arc	  de	  Barà:	  
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Escriu una recepta d’estiu i convida la teva família. Recorda escriure primer 
els ingredient i després els passos a seguir. Inventat un títol original. 
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Quaderns  voluntaris  

 
Lectojocs,  uns  quaderns  per  fer  èmfasi  en  la  comprensió  lectora  en  català.  Els  

quaderns  adients  són  els  següents:  16,  17  i  18  
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