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1  Marca amb una x el significat correcte de cada paraula destacada. Fixa’t  
en el context:

 Vam menjar gambes a la planxa i navalles a la marinera.

   Mol·lusc que té la closca allargada.

   Ganivet que es pot plegar.

 Per a possibles reclamacions, dirigiu-vos al cap d’estació.

   Part de dalt del cos.

   Persona que és responsable d’una cosa o que la dirigeix.

 Vaig a buscar el gat. S’ha punxat la roda.

   Aparell per a aixecar objectes molt pesants a poca altura.

   Animal mamífer domèstic de la família dels felins.

2  Fixa’t en l’exemple i fes dos dibuixos que representin dos significats diferents 
de cada paraula. Consulta el diccionari si et cal:

dents

cangur

sirena

copa
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3  Escriu el nom que es representa en cada imatge:

      

      

 Ara, encercla de color verd els noms individuals i de vermell els noms 
col·lectius.

4  Completa aquest text amb els noms següents:

por    colla    amic    escola    Marc  

Quan acabi aquest curs, hauré de deixar l’  per a anar a l’institut. Em fa 

una mica de  separar-me de tota la  de companys de tants 

anys, sobretot d’en , que és el meu millor .

 Ara, classifica els noms que has escrit en la taula següent:

NOM PROPI
NOM COMÚ

nom concret nom abstracte nom individual nom col·lectiu
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 UNITAT 1 

1  – navalla: Mol·lusc que té la closca allargada.

–  cap: Persona que és responsable d’una 
cosa o que la dirigeix.

–  gat: Aparell per a aixecar objectes molt 
pesants a poca altura.

2  Resposta model:

–  cangur: Animal mamífer australià; persona 
que té cura dels fills d’algú altre.

–  sirena: Ésser fantàstic que té la part de dalt 
del cos de dona i la de baix de peix; aparell 
que fa un soroll molt fort per tal d’avisar 
d’alguna cosa.

–  copa: Vas per a beure que té peu; trofeu; 
capçada; part del barret on es fica el cap.

3  bosc; illa; vaixell; equip; abella; orquestra.

  Noms individuals: illa; vaixell; abella.

 Noms col·lectius: bosc; equip; orquestra.

4  escola; por; colla; Marc; amic.

  Nom propi: Marc.

 Nom concret: escola. 

 Nom abstracte: por.

 Nom individual: amic.

 Nom col·lectiu: colla.
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