
DE 4t A 5è 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 visi-

tar-me a Ratalona aquest estiu? Junts, passarem 

unes vacances divertidíssimes i us convertireu en 

enviats 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.

www.geronimostilton.cat
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Vacances extraràtiques és una col·lecció de quaderns de Geronimo Stilton 
dissenyats per repassar, de manera lúdica, els continguts que s’han treballat durant el curs 
escolar. Per a això, es proposen activitats de les diferents àrees del currículum: llengua 
catalana, llengües anglesa i castellana, matemàtiques i coneixement del medi natural i social. 
També s’hi inclouen pàgines d’art i d’entreteniment.

Les activitats són divertides i didàctiques, i es presenten mitjançant els personatges dels llibres 
de Geronimo Stilton, que fan de fil conductor.

El quadern conté activitats a doble pàgina de cada matèria, seguides de les solucions a les 
pàgines finals del quadern.
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Estava impacient 
per conèixer-te... 
A partir d’avui formaràs part dels meus
ENVIATS ESPECIALS i passaràs un estiu 
extraràtic amb els meus amics i amb mi.
Entra tu també a la meva redacció!

Per fi  has vingut!
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Estàs a punt per venir a Ratalona
i convertir-te en un enviat especial
de L’Eco del Rosegador?
Ja ho sé, ja ho sé, també has de fer
els deures, però no t’amoïnis: ja m’he
posat d’acord amb els teus pares i jo
m’ocuparé, amb tota la meva família
i els meus amics, de mantenir-te en forma
durant les teves vacances a Ratalona!
Segueix-me i t’explicaré com ho farem!

Et pots divertir amb les matemàtiques amb  
la companyia d’AMPERE VOLT... 

Jo t’espero a les pàgines de 
LLENGUA perquè et converteixis 
en un periodista... de morro fi!

I l’AVI BERENGUER et donarà 
alguns consells de comportament  
en l’apartat «Educació en valors».

...o relaxar-te amb BENJAMÍ i les seves lectures 
apassionants!   

BENVINGUT AL
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Patty Spring  et dirà 
«Benvingut» o, més ben dit, 
«Welcome» a les pàgines d’anglès.

I amb PANDORA  
entraràs al món de mil colors 
de l’educació artística.

...i, amb TEA, les ciències 
socials es convertiran en el joc 
més divertit!

També faràs un repàs de les assignatures de 
CIÈNCIES SOCIALS I CONEIXEMENT DEL MEDI.

Però ara... posem fil a l’agulla!
Segur que ens divertirem,  
paraula de Stilton...

Geronimo Stilton!

NOSTRE EQUIP

Martin Gala t’acompanyarà 
en el descobriment de les ciències 
naturals...

Et pots divertir amb les matemàtiques amb  
la companyia d’AMPERE VOLT... 
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14 3010

ÍNDEX

M’he apuntat a l’agenda la llista de 
pàgines de cada MATÈRIA. Cada vegada que 

completis una pàgina, busca el número de  
la pàgina i ratlla’l. Així podràs veure quins 

exercicis et falten i quins ja has fet!
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34 53 8520

A partir de la pàgina 107 
trobaràs totes les solucions.  

NO les consultis si no has acabat 
tots els exercicis!
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 Coneixement del medi

A Geronimo, que és un gran escriptor, li costa 
entendre com pot ser que tinguem informació de la 
vida dels humans durant la prehistòria sense que hi 
hagi textos escrits d’aquella època. La seva gran 
amiga, Karina von Fossilen, li explica que hi ha altres maneres de conèixer 
una època històrica: per exemple, a través dels fòssils que estudien els paleontòlegs. 
Coneixes altres ciències que ens ajudin a descobrir la prehistòria?

Renoi, quin fòssil!

 Relaciona cada etapa de la prehistòria amb l’explicació 
que li correspon.

Esbrina la resposta que s’amaga rere les pistes.

 Escriu si les afi rmacions següents sobre la prehistòria són vertaderes 
(V) o falses (F).

• en el PALEOLÍTIC 
• en el NEOLÍTIC
• A L’EDAT DELS METALLS

Com s’anomena la pintura que es feia durant 
la prehistòria a les parets de les coves?

 vivien en coves i refugis naturals.

  caçaven i recollien plantes silvestres.

 vivien en un lloc fi x.

 tallaven eines de pedra i os.

 van aprendre a encendre foc.

  van aprendre a cultivar la terra 
i a domesticar animals.

els humans descobreixen l’agricultura i la ramaderia.
els humans descobreixen les propietats dels metalls.
els humans construeixen eines de pedra i os.

1 És a rata però no a gata.
2 És a dur però no a dir.
3 És a pas però no a cas.

4 És a peu però no a pau.
5 És a sala però no a cala.
6 És a bata però no a bala.

7 És a cor però no a cop.
8 És a veda però no a vida.

Els primers humans…

1 2 3 4 5 6 7 8
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 Català

sol flor

colorcolorcasa

fl oraassolellat

colorantcaseta

Sempre que pot, Geronimo 
aprofi ta per trobar-se amb 
els amics i la família. «No 
hi ha res com una abraçada 
d’un ésser estimat!», pensa. 
Hi estàs d’acord?

En família

 Forma famílies de paraules a partir d’aquestes paraules 
primitives. Fixa’t en els exemples.
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  Matemàtiques

9 135

25 373

56 576

346231

868 990

6-2-9-4-8

2-3-7-9-0

5-6-5-8-9-7

2-1-5-0-7-9

Avui, a la redacció de L’Eco del Rosegador, 
hi ha molta feina. Geronimo no para de rebre 
trucades amb informació molt important.

Ha pres tantes notes que s’ha fet un bon embolic!        
Per sort, les pàgines estan numerades i es poden 
ordenar.

Quin munt de feina!

 Escriu amb lletres els nombres que hi ha en aquests blocs
de notes.

 Escriu el nombre més gran i el nombre més petit que es puguin 
crear amb aquests grups de nombres.
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  Matemàtiques

 .............     – 60 = 130

314.317 18.725

356 909

10.823 
1.796 

9.563 

5.084

6.292 

 83.023

138.475
470.047

470.074
470.174

895.359
359.89559.898

14.444
144.004

144.404

45 + 120 + 45 =    .............

80 +    .............     = 130

150 – 30 – 5 =    .............

95 + 15 – 20 =    .............

75 + 35 + 65 =    .............

Encercla de color vermell el nombre més gran i de blau 
el nombre més petit de cada grup. 

 Ordena de gran a petit aquests nombres.

 Calcula mentalment i escriu els resultats.
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