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Núm. Jeroglífic Solució Interpretació Explotació didàctica 

1 Un animal herbívor. Ovella.   (O vella) E oberta i tancada (ovella, vella). Bagatge lèxic. 

2 — Quants anys tens? — Setze. (Set ZE) Pronúncia del so sonor Z. 

3 — Fa temps que vius en aquest barri? — Dos mesos. (D, os, més, os) O oberta i tancada (dos, os). S sorda i sonora (mesos, més). 

4 — Vols un bistec, per sopar? — No, un ou. (Nou, nou) Polisèmia de NOU (número, nom, adjectiu...). 

5 Si estan desanimats...  ...anima’ls. (Animals) Apostrofació pronominal postverbal. 

6 — Qui són, aquests? — Dos mestres. (Dos més tres) E oberta i tancada (mestres, més). 

7 Si la vol tenir... ...pagui-la. (P, àguila) Variació lèxica (àliga = àguila). 

8 — De què és, aquest viver? — D’ostres. (Dos, tres) O oberta i tancada (ostres, dos). 

9 — Com van quedar elles, a la  
classificació? 

— Sisenes. (Sis enes) Terminacions dels ordinals. 

10 Sense córrer. A poc a poc. (apoc, apoc) Sinònims de lentament (a poc a poc, sense pressa...). 

11 Una part del cos. Dits. (Dits) Anomenar � nomenar. 

12 — D’on és, l’Arnau? — D’Igualada. (D igual a DA) Coneixement del país. 

13 El mes de juny és el... ...sisè mes. (Sis emes) E oberta i tancada (sisè, emes). Terminacions dels ordinals. 

14 Nom de noi. Benet. (Be net) Bagatge lèxic. 

15 — Què hi ha de segon plat? — Bacallà. (Ba calla) Absència de pronom reflexiu  (calla, i no es calla). 
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Núm. Jeroglífic Solució Interpretació Explotació didàctica 

1 — Què estàs llegint? — Una novel·la.  (una NO vella) Ortografia: ela geminada.  

2 Petits. Xics. (X, ics) Nom de les lletres. Bagatge lèxic. Variants dialectals. 

3 Aneu en compte a l’excursió! No us perdeu! (Nous per deu) Ús de per com a multiplicador. (Percentatge i no 
porcentatge). 

4 — Heu visitat alguns pisos, avui? — Uns entresols. (Uns entre sols) Grafia s amb so sord entre vocals (prefix entre-). 

5 — Li va bé el negoci, a en Pere? — Té entrebancs. (Te entre bancs) Accent diacrític. 

6 Amagada. Oculta. (O culta) Sinonímia. 

7 — És bo fer esport? — És sa. (Essa) Accent diacrític. Nom de les lletres. 

8 — Com es diu ta germana? — Teresa. (Te resa) E oberta i tancada (Teresa, resa). 

9 Arbre fruiter. Perera. (Paperera) Ús de R en mots derivats de paper (papereria i no 
papeleria). 

10 Arbre de clima atlàntic. Faig. (Faig) Nom dels arbres. 

11 Fruita. Plàtan. (Plata, N) Bagatge lèxic. 

12 Riu de Catalunya. Anoia. (A, noia) Coneixement del país. 

13 Riu de Catalunya. Besòs. (Bes, os) Coneixement del país.  

14 — Qui és aquesta senyora de la foto? — Una besàvia. (Una be sàvia) Essa sora i sonora (besàvia, sàvia). Ortografia (Saber / 
savi). 

15 — Heu explorat bé el terreny? — Pam a pam. (Pa, Mà, Pa, Mà) Accent diacrític. Modismes. 
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Núm. Jeroglífic Solució Interpretació Explotació didàctica 

1 — Per què sempre s’embruta tant? — No usa bates.  (Nou, sabates) Essa sora i sonora (usa bates, sabates). 

2 — No agafes l’ascensor? — No va bé. (Nova Be) Sinonímia  (nova, recent...). Ordre de nom i adjectiu. 

3 Instrument musical. Clarinet. (Clar i net) Bagatge lèxic.  

4 — Com t’agrada el cafè? — Molt espès. (Moltes pes) E oberta i tancada (espès, pes). 

5 — Què estàs caçant? — Granotes. (Gran O, tes) Bagatge lèxic. 

6 País europeu. Romania. (Romania) Sinonímia. Grafia o de Romania. 

7 — Què fa el teu fill a les colònies de 
l’escola? 

— S’enyora. (Senyora) Bagatge lèxic. Apostrofació. 

8 — D’on és, la Glòria? — De Sitges. (Desitges) Sinonímia. Essa sora i sonora (desitges, de Sitges).  

9 Habitant d’una regió europea. Eslau. (És la u) La lletra (la u). El número (L’u). 

10 — On aniràs aquest cap de setmana? — A Roma. (Aroma) Sinonímia. So simple o múltiple de la R. 

11 — Què m’has de dir, a mi? — A tu, res. (Atures) Sinonímia. La coma en substitució d’un grup verbal. 

12 Boja per tu. Enamorada. (Ena morada) Bagatge lèxic. 

13 Un cop d’ull. Una mirada. (Una M irada) Modismes. Frases fetes. Bagatge lèxic. 

14 — Prepari’m divuit cafès i... ...setze tes. (Set zetes) E neutra i E oberta (Setze tes, set zetes). 

15 — Com es diu el teu pare? — Lluís. (Lluís) Bagatge lèxic. Imperfet de subjuntiu. 
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Núm. Jeroglífic Solució Interpretació Explotació didàctica 

1 — Falta alguna beguda, a la licorera? — No hi ha anís. (No hi ha A ni S) Expressió de la carència, de la inexistència. Hi ha o n’hi 
ha? 

2 — Quina infusió t’agrada més? — La menta. (Lamenta) Deplora i lamenta (bagatge lèxic). 

3 — Quin vestit duràs a l’obra de teatre? — Una túnica. (Una T única) Expressió de la unicitat (només, solament, únic, sol...). 

4 — De què és, aquesta melmelada? — De móra. (Demora) Bagatge lèxic. Accents diacrítics. 

5 Comarca catalana. La Cerdanya. (L’acer danya) Sinonímia. Coneixement del país. 

6 Província espanyola. Salamanca. (“Sala” manca) Expressió de la carència (falta, manca, no hi ha...). 

7 — Què s’ha trencat, del cotxe? — Un eix. (U neix) Modismes (arribar al món). 

8 Caminar apressadament. Trescar. (Tres CAR) Bagatge lèxic. Emmudiment de la R final. 

9 Ara una lloança, ara un retret. Una de freda i una de 
calenta. 

(Una de freda i una de 
calenta) 

Frases fetes. 

10 — Com es diu el teu oncle? — Andreu. (Romandreu) Bagatge lèxic. E oberta i tancada (romandreu, Andreu). 

11 — Què es van endur, els lladres? — Les perles. (LES per LES) Ús de per com a multiplicador. (Percentatge i no 
porcentatge). 

12 Població del Vallès Oriental. Cardedeu. (Car de Déu) Bagatge lèxic. E oberta i tancada (Cardedeu, Déu). 

13 Satisfeta de la seva feina. Ufanosa. (U fa nosa) Bagatge lèxic. Ús de nosa i fer nosa. 

14 — Com es diu el teu marit? — Guillem. (Guillem) Sinonímia. 

15 — Han suspès moltes persones? — Una de cada deu. (Una dècada, deu) Bagatge lèxic.  
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