
A

Les persones que es dediquen a 
estudiar restes fòssils són:

PROFESSIONALS DE
L’ARQUEOLOGIA

El conjunt de criatures que estudien 
en una escola: 

ALUMNAT

B

Conjunt de becaris i becàries:
BECARIAT

Conjunt de dones i homes que 
juguen professionalment a bàsquet: 

BASQUETBOLISTES

C

Nens i nenes petites: 
CRIATURES

El conjunt dels ciutadans 
i ciutadanes: 

CIUTADANIA

ACTIVITAT A casa

activitat grupal

La roda dels mots genèrics. Passa la roda!



D

El director o la directora de la 
teva escola és la...

DIRECCIÓ

Una altra manera de dir professors i 
professores: 

PERSONAL DOCENT

E

Conjunt d’estudiants nois i noies: 
ESTUDIANTAT

Les persones que estudien la manera 
com una empresa o una família 

organitza els diners són…
PROFESSIONALS DE L’ECONOMIA

F

Els filòsofs i les filòsofes 
es dediquen a la... 

FILOSOFIA

En una botiga plena de plantes hi 
treballen homes i dones... 

FLORISTES

H

Conjunt de dones i homes: 
HUMANITAT

Persona admirada per la seva valen-
tia o per haver aconseguit una cosa 
molt difícil. En femení i en masculí:

HEROÏNA I HEROI

G

Un conjunt de consellers i 
conselleres formen un...

GOVERN

Un sinònim de persones: 
GENT

I

Els infermers i les infermeres són 
professionals de la... 

INFERMERIA

Conjunt de nens i nenes: 
INFÀNCIA



J

Del conjunt de persones joves 
se’n diu el...

JOVENT

Les persones que es dediquen 
a l’art, la tècnica i el comerç 
de joies es dediquen a la...

JOIERIA

L

Com es diu la persona que fa 
instal·lacions d’aigua i gas: 

LAMPISTA

La persona experta en l’estudi 
de la llengua: 
LINGÜISTA

M

El conjunt de nens i nenes: 
MAINADA

Quan hi ha un conflicte podem 
buscar una persona experta en... 

MEDIACIÓ

N

La persona que escriu 
novel·les és una... 

NOVEL·LISTA

O

Com es diu la persona que 
treballa en una oficina: 

OFICINISTA

P

Dones i homes que imparteixen 
classe en una escola: 

PROFESSORAT

Les persones que tenen la funció 
de governar un municipi o 
un país es dediquen a la... 

POLÍTICA

Les persones que es dediquen a 
netejar l’escola són...

PROFESSIONALS DE NETEJA

Les persones que es dediquen a 
tractar l’ull i les seves malalties són…

OCULISTES



Q

Conjunt de nenes i nens: 
QUITXALLA

R

Qui redacta un diari treballa a la... 
REDACCIÓ

Persona que treballa en 
una cuina i s’encarrega de 

rentar els plats i estris: 
RENTAPLATS

S

Els secretaris i les secretàries són: 
PROFESSIONALS DE

LA SECRETARIA

Les dones i els homes que uneixen 
peces de ferro es dediquen a la... 

SOLDADURA

T

El departament on hi ha tresorers 
i tresoreres es diu... 

TRESORERIA

V

Els homes i les dones que atenen 
animals es dediquen a la... 

VETERINÀRIA

El conjunt de veïns i veïnes 
formen un... 

VEÏNAT

Les tasques domèstiques es faran 
millor si TOTHOM hi contribueix.
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activitat grupal

Retalleu i enganxeu la roda a la paret. 
Feu dos grups. Una o diverses persones del primer grup us col·locareu
davant la roda, i algú de l’altre grup us llegirà les definicions de les paraules. 
L’equip que encerti més paraules, guanya. 

LA RODA
DEL TARLÀ

A JUGAR!


