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 Paraules que surten als exercicis escrits 

benzina, catorze, dotze, onze, pinzell, quinze, setze, tretze, zero 

ase, brusa, casa, coses, cosir, desembre, espasa, música, presumit -da, 

princesa, rosa, Rosa, tresor. 

 

 Altres paraules amb les lletres anteriors + z i 

s sonora que es poden treballar 

senzill,  zebra, zoo, zum-zum 

besar, besada, cosí -na, desencantada, desert, dinosaure, encès -a,  estès -a, 

estisores, pesar, pesat, pèsol, posar, presó, televisió, televisor, tereseta, tisores 

 Aspectes fonètics 

Amb les lletres z i s representam el fonema /z/, que és fricatiu, alveolar i sonor. 

És molt semblant al fonema /s/, del qual només es diferencia per la sonoritat. 

Quan diem [z]: 

- la llengua toca els alvèols superiors; 

- l’aire surt fregant; 

- vibren les cordes vocals. 

El seu so és semblant al renou d’una abella quan vola. 

Proposam anomenar la z «la lletra de l’abella quan vola». 

 Aspectes ortogràfics 

El fonema /z/ es representa en català amb dues lletres: z i s. 

L’ortografia d’aquest fonema és senzilla: 

- A principi de paraula o després de consonant escrivim z (zero, pinzell, 

onze) 

- Entre vocals escrivim s (casa) 

Els infants no han d’aprendre la regla ortogràfica però sí memoritzar les 

paraules més freqüents amb z. 
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El que sí que ens hem de proposar és que els infants distingeixin bé els 

sons de la essa sorda i la essa sonora. Per a ajudar-los cal remarcar si el so 

que cercam és el del «globus que es desinfla» o el de «l’abella quan vola». 

Més informació a http://bibiloni.cat/correcciofonetica/essa.htm 

 La grafia 

Minúscula: sembla a una erra però un poc inclinada. Llavors baixa, fa la volta 

cap a l’esquerra i travessa l’eix central per a anar a «donar la mà» a la lletra 

següent. 

Majúscula: (d'esquerra a dreta i seguit) traç horitzontal, inclinat cap a baix i traç 

horitzontal. 

 Activitat clau: el pinzell màgic 

Amb els infants asseguts en rotlo, els mostram un pinzell i diem: 

 

 

 

 

 

 

Llavors passam el pinzell a l’infant de devora, i aquest s’ha d’imaginar que el 

pinzell és una altra cosa i ho ha de representar. 

Exemples: un arbre, un avió, una banya, una barreta de pa, una batuta, uns 

bigots, una boca, una botella, un braç, un calidoscopi, una cama, un caramel, 

una clau, una coa, un comandament a distància, una cullera, una engronsadora 

de balança, una espasa, una fletxa, una flor, una forqueta, un gaiato, un 

ganivet, una granera, la i majúscula, un llapis, un martell, un micròfon, un nas, 

un peix, una pipa, un polo, un regle, una tatxa, un telescopi, un termòmetre, 

una vareta màgica, un xupa-xup,  etc. 

 Exemples de frases per a llegir 

Catorze autocars feien coa per a posar benzina. 

Es dinosaures eren grossos com a cases. 

A sa televisió fan un programa de música. 

Es tresor des pirata pesa molt. 

– Això és un pinzell, però avui no servirà per a 

pintar. Avui ens imaginarem que és un pinzell 

màgic i el convertirem en moltes altres coses. 

Veis? És un raspall de dents! (Feim com si 

ens raspallàssim les dents.) 

 

http://bibiloni.cat/correcciofonetica/essa.htm
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 Locucions 

 Com una casa, o com unes cases (molt gran). 

 No tenir casa ni barraqueta (molt pobre). 

 Tirar la casa per la finestra (fer gran festa sense reparar en despeses). 

 Què hem de fer? Vendre ses cases i anar a lloguer. 

 Entre l’espasa i la paret. 

 Fresc com una rosa (s’aplica a una cosa molt fresca, a una persona molt 

sana, eixerida, plena de bon humor). 

 Veure-ho tot de color de rosa (veure l’aspecte bo, plaent). 

 De color de rosa que l’amor s’hi posa. 

 Ésser com l’ase d’en Móra que de tot s’enamora (agradar-se de tot el 

que es veu). 

 Fer feina com un ase (treballar excessivament). 

 Anar-se’n ase i tornar ruc (anar a cercar notícies i tornar sense saber-

les). 

 Com qui no vol la cosa (fent el desentès, fingint falta d’interès). 

 Com si tal cosa (tranquil·lament, sense concedir importància a un fet). 

 Dir quatre coses ben dites (cantar les veritats). 

 Cosa mai vista (gran novetat, succés extraordinari). 

 

 Refranys 

 Casa mia per pobra que sia. 

 Cada casa és un món. 

 Qui renta el cap a l’ase perd el temps i el lleixiu. 

 Qui fa tres ase és (ho diuen a qui ha comès una falta dues vegades i 

encara hi torna a caure). 

 Cada ase s’enamora del seu bram. 

 Uns comptes fa l’ase i uns altres el traginer. 

 Ases amb ases s’entenen. 

 Ase sia qui d’ase se fia. 

 Ase regalat, no li miris el pèl. 

 L’ase diu al porc «orellut» i ell en tenia set canes.  

 Més saben un misser i un ase que un misser tot sol. 

 De Joseps, Joans i ases, n’hi ha per totes les cases. 

 Cada cosa a son temps i per Nadal neules. 

 Cosir i cantar, tot és començar (una cosa resulta fàcil quan està 

començada). 

 Bé ho troba qui bé ho posa.  
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 Endevinalles 

 Jo i la meva germana  

sempre caminam ben juntes.  

Tenim els ulls a darrere  

i a davant hi duim ses puntes.  

(les tisores)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cançons 

Quinze són quinze 
(Cançó popular) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quinze són quinze,  

 quinze, quinze, quinze,  

quinze són quinze, 

 quinze, quinze són. 

 

 Porta pijama ratllat 

i en el zoo l’han tancat. 

(la zebra) 

 

 Cap pelut, coll pelat, 

entra eixut i surt banyat. 

(el pinzell) 

 

 Sempre tu i jo gemegant, 

tenim aquesta quimera: 

el bec va davant, davant 

i els ulls miren cap enrere. 

(les tisores) 

 

 Té el bec davant i els ulls darrere. 

(les tisores) 

 

 A la sic-sic, 

si no ho endevines, 

t’ho dic. 

(les tisores) 
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El cucut i l’ase 
(Lletra i música de K. Fr. Zelter. 
Traducció d'Oriol Martorell) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel desert 
(Cançó tradicional israeliana) 
 

Pel desert va una caravana,   

una mona roba bananes. 

Zum, gali gali gali zum, gali gali, 

zum, gali gali gali zum, gali gali zum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Un vell cucut i un ase 

es varen discutir 
sobre qui millor cantava (bis) 
en el bell mes de maig. (bis) 
 

 

Va dir el cucut a l’ase, 
content i estarrufat: 
—Millor que jo cap altre (bis) 
I l’ase deia igual. (bis) 

 

I el vell cucut i l’ase 
van dir:  provem-ho doncs. 
I pel camp ressonava (bis) 
el seu “cu-cut” “ah! ah!” (bis) 
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 Poesies 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Embarbussament 
             (També és una endevinalla) 

 Em pesa perquè no em pesa. 

Si em pesàs no em pesaria. 

I ara perquè no em pesa, 

tenc pesar de cada dia. 

(la bossa dels doblers) 

 

 Contes per a explicar 

 «En Joanet i la donzella desencantada». Rondaies mallorquines, tom 

XII, Editorial Moll.  

 

 La princesa i el pèsol (conte d’Andersen). 

 

Jo tinc una caseta 

 

Jo tinc una caseta, 

una caseta blanca; 

té un caminal que hi porta 

i un jardinet amb tanca. 

 

Té una teulada roja 

que li fa de capa, 

amb una xemeneia 

per on el fum s’escapa. 

 

Té una porteta verda 

i una petita entrada 

i una finestra amb vidres 

per contemplar la prada. 

 

Jo tinc una caseta, 

xica, bonica i clara, 

on visc en companyia 

del pare i de la mare. 
 

 Ramon Folch i Camarassa 

 

 

     La rosa 

Colliu la rosa de dia 
i de nit el gessamí; 
el gessamí en una tanca, 
la rosa enmig del jardí. 
 
Josep Carner 

 

Ara arriba el carnestoltes 

i la zebra està feliç: 

pot deixar de portar ratlles 

i posar-se un vestit llis. 
Salvador Comelles 

 

 ( Abecedari poètic) 

 

 
Jo tenia un ase blanc, 

fill d’una somera vella. 

Em va sortir bramador, 

perquè sa mare ja ho era.  
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 Contes per a llegir tots sols 

 
Sa princesa i es pèsol 

 

Llibre dissetè de la col·lecció Ansa per ansa. 
 

Autora: Elisabet Abeyà Lafontana 
 
Il·lustracions: Aina Bonner Eisenberg i Flavia 
Constanza Gargiulo Rosa 
 

                                                      Edició: NOVA EDITORIAL MOLL S.L. 

 

 

 

 

 Jocs 
 Joc de l’ase  

Pintam un ase com més gros millor damunt un cartó o paper. L’ase no ha de 

tenir ni orelles no coa. Aquestes s’han de fer a part i s’han de retallar. Penjam 

el dibuix, i els nins han d’anar d’un en un a col·locar les orelles i la coa de l’ase 

amb els ulls tapats. 

 Joc del tresor (Jocs fàcils per a infants, pàg 24, Ed La llar del llibre, Barcelona) 

Un cop examinat el tresor: capsa, llibre, etc., tots els jugadors surten mentre el 

conductor l’amaga de manera que sigui difícil de veure. 

Tots els jugadors tornen a entrar i fan la recerca. 

Quan un jugador troba el tresor, comunica el seu descobriment al conductor, el 

qual el farà quedar al seu costat si la resposta és exacta. 

Quan només queden dos jugadors que no l’han trobat, tots dos són declarats 

perdedors. 
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 Altres activitats 

 Fer teresetes amb calcetins vells (Vegeu «Altres activitats» a la ç-c-ss) 

 

 Altres maneres de fer teresetes: 

 

- Dibuixant una cara al tou dels dits 

- Teresetes de dit amb pasta de 

paper 

- Teresetes de pasta de paper 

grosses 

- Teresetes amb paper de diari i 

cola d’empaperar 

- Teresetes de tub de cartó 

- Teresetes que caminen 

- Teresetes amb patates, 

pastanagons, naps, porros, 

closques d’ou, bolles de suro, 

capses de llumins... 

-  

 Fer una casa: s’ha de doblegar un full de cartolina per la meitat. La 

teulada queda al costat doblegat, que s’ha de retallar una mica per a 

donar-li forma. Després es dibuixen les portes i finestres (tancades), i es 

retallen per tots els costats excepte per un, perquè es puguin obrir i 

tancar. Darrere les portes i finestres es dibuixa el que hi ha dins la casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de frases per al dictat:  

Es pirata enterra un tresor. Na Rosa du una brusa rosa. Quinze són quinze, 

i un, setze. 

 


