
De 3r a 4t De Primària

Estimats amics rosegadors: el curs ja s’acaba i les 
vacances són a tocar! Així que he tingut una idea 
extraràtica... Què us semblaria venir a visitar-me 
a Ratalona aquest estiu? Junts, passarem unes 
vacances divertidíssimes i us convertireu en en-
viats especials de L’Eco del Rosegador!

Un quadern per divertir-vos alhora que treballeu totes les assignatures!

Totes les activitats tracten els diferents àmbits de coneixement treballats 
durant el curs escolar.

Amb il·lustracions a color que fan que els exercicis siguin divertits i dinàmics.

A les pàgines de comprensió lectora hi trobareu fragments de les aventures 
de Geronimo Stilton!

Segur que passeu un estiu de bigotis! Així que el quadern inclou un espai final 
en què podreu reflectir tot allò que us passi per conservar-ne el record. 

El quadern conté també un solucionari perquè pugueu corregir els 
exercicis a mesura que els aneu completant. D’aquesta manera veureu 
què necessiteu reforçar.
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eLS QUaDerNS mÉS DiVerTiTS!
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Català

Semblava un dia tranquil com qualsevol altre...  
Però quan vaig entrar al meu despatx, vaig  
trobar damunt de l’escriptori un misteriÓs 
sobre groc, segellat amb una gota de cera 
lacada groga. Contenia un full groc.  
El sobre anava adreçat a mi.
Vaig reconèixer la lletra: era del  
professor Volt!
El professor Volt és un científic famós. Ens vam fer 
molt amics durant l’aventura El fantasma del metro. 
Vaig agafar el sobre i el vaig obrir amb les potes, que em tremolaven 
d’emoció.
A dins hi vaig trobar quatre bitllets d’avió per al Complex Turístic 
Ratatour, a Cocodrilau, al riu Amazones, Brasil.
Vaig rumiar, tot sorprès. Mmm... Els bitllets anaven a nom meu, del meu 
nebodet Benjamí, de la meva germana Tea i del meu cosí Martin Gala. Que 
estrany... I per què Cocodrilau? I per què el Brasil?
Vaig telefonar a Tea, enviada especial de L’Eco del Rosegador.
—Para bé l’orella, tinc una notícia increïble: el professor Volt ens convida a 
acompanyar-lo en una nova aventura.
Ella va xisclar excitada:
—D’això en sortirà una notícia en exclusiva per a L’Eco del Rosegador!  

Tu ocupa’t de l’equipatge. Mentrestant, jo avisaré Martin Gala  
i Benjamí. Ens veurem a l’aeroport!

Fragment d’El Temple del Robí de Foc,  
de Geronimo Stilton

Un sobre groc molt misteriós

8
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Després de llegir aquest fragment, escriu un text explicant com creus  
que continua la història quan Geronimo, TEA, MARTIN GALA i 
BENJAMÍ arriben al Complex Turístic Ratatour, a Cocodrilau. Quina 
aventura els deu esperar al Brasil? Quin cas hauran d’investigar?  
Fes servir la teva imaginació extraràtica.
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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Matemàtiques

10

Mil bocins!
MARTIN GALA ha trencat sense voler un 
gerro xinès de Geronimo en mil bocins. 

Completa la taula:

M C D U S’escriu…

1.215 1 2 1 5 Mil dos-cents quinze

913

864

3.560

296

1.142

Troba les dues peces marcades per ajudar Martin 
Gala a reconstruir el gerro.
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Escriu la xifra anterior i la posterior d’aquests 
nombres:

121 122 123 199

216 783

879 5.661

1.260 634

Compara els dos nombres i digues quin és més 
gran i quin més petit amb els símbols > i <.

223 > 123

487 488

215 315

718 708

920 1.020

451 351

888 889

232 223

Completa la taula:

M C D U S’escriu…

1.215 1 2 1 5 Mil dos-cents quinze

913

864

3.560

296

1.142

Troba les dues peces marcades per ajudar Martin 
Gala a reconstruir el gerro.
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Anglès i Castellà

Redacta una historia 
basada en este dibujo que 
empiece por la siguiente 
frase:

¡A la playa!

12

Un día muy caluroso 

de verano, Geronimo y 

Trampita decidieron ir a 

la playa. ___________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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Relaciona aquests insectes amb el seu nom en 
anglès.

ant

spider

wasp 

bee 

ladybug

butterfly

cricket

worm

grasshopper
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Medi natural  
i social

Amb caiac!

14

Avui la Tea ha anat a fer una excursió amb 
caiac pel riu. Que bé que s’ho ha passat!

Omple els buits del text següent 
amb les paraules que et proposem: 

curs baix plana afluent vessants cabal deltes 

curs alt pluja llit curs curs mitjà
Els rius són corrents d’aigua que neixen a les muntanyes, creixen amb 
l’aigua que prové de la ____________ o d’altres rius i desemboquen 
al mar o en un altre riu.
El recorregut que segueix un riu és el seu ____________, la quantitat 
d’aigua que porta s’anomena ____________ i el lloc per on 
passa, ____________.
En el curs d’un riu hem de distingir tres parts: 

 � El ____________, que és el recorregut del riu a les muntanyes. 
L’aigua baixa molt de pressa pels ____________ de les muntanyes i 
d’aquesta manera s’hi formen cascades i ràpids. Els rius aquí han 
de salvar grans desnivells de terreny.

 � El ____________, que és el recorregut del riu per la ____________. 
L’aigua hi circula més lenta que en el curs alt, adaptant-se a 
les suaus ondulacions del terreny. S’ajunta amb altres rius. 
Un ____________ és un riu que desemboca en un altre riu.

 � El ____________, que és el que marca l’arribada del riu a la 
seva desembocadura, al seu final. El riu s’eixampla i l’aigua baixa 
tranquil·la. El terreny és molt pla i l’aigua té tan poca força que els 
materials s’acumulen i poden formar ____________.
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Mira el dibuix i completa les fletxes amb els noms 
corresponents:

cim vessant riu afluent muntanya llac

Digues el nom de tres rius:

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________

3. ________________________________________________
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Art i entreteniment

Laberint terrorífic!

16

A BENJAMÍ i PANDORA els agraden molt les aventures 
terrorífiques. Els ajudes a trobar la casa dels veïns per aquests camins 
plens d’aranyes, mòmies i bruixes? 
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Pinta la samarreta i troba la part que  
hi falta.
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Català

Un virus a l’ordinador de 
Geronimo ha esborrat tots els 
punts i comes d’un article que ja 
havia escrit. 

Amb punts i comes!

18

Em vaig girar i vaig veure una hostessa de pelatge gris 

boira__ amb el morro tort i els bigotis maquillats__ 

Els cabells rossos eren oxigenats__ Portava pestanyes 

postisses__ els llavis pintats de vermell viu__ les ungles 

llarguíssimes i també pintades__

Les potes__ mig tortes__ li sortien per sota d’una 

faldilleta curta i estreta__ i portava sabates grogues 

amb un taló altíssim d’agulla__

Fragment de L’estrany cas dels Jocs Olímpics,  
de Geronimo Stilton

Llegeix aquest text i omple els 
espais buits amb un punt o una coma:
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Escriu un text en què 
descriguis com vas  
vestit/da avui.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

En aquest text hi ha 12 lletres que haurien d’anar 
en majúscules. Troba-les i encercla-les. 

al bosc de sherwood, un grup d’homes i dones valents, guiats 

per robin hood, s’oposen a les injustícies i les humiliacions 

del pèrfid xèrif de nottingham i del príncep joan. entre 

nombroses emboscades, disfressant-se i participant en 

emocionants torneigs, robin és l’única persona capaç de fer 

triomfar la justícia, robant als rics el que dóna als pobres. 

almenys fins que torni el veritable rei, ricard cor de lleó!

Fragment de Robin Hood,  
Geronimo Stilton

GS Vacances 3 (2017).indb   19 28/03/17   17:23



Matemàtiques

Sumem!

20

Geronimo no se’n surt amb aquestes 
operacions. El pots ajudar?

Calcula:

658 + 823 =           

327 + 608 =           

99 + 421 =           

452 + 278 =           

798 + 82 =           

Completa amb el nombre que falta:

200 + 800 = 1.000

500 +           = 1.000

400 +           = 1.000

700 +           = 1.000

900 +           = 1.000

300 +           = 1.000
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Hi ha dues d’aquestes sumes que estan malament. 
Comprova-les i marca les incorrectes.

56 + 80 = 136

465 + 12 = 442

95 + 121 = 216

201 + 202  = 403

325 + 52 = 377

718 + 26 = 730

Completa les sèries:

5 10 15 30

45 50 55 65 80

85 95 100 115

3 6 18

27 30

51 57 72
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