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PASSATEMPS              M.S.S. 

Resol 
l’acrostic 
del  
costat a 
partir de 
les 
definicions.

La 
solucio 
a peu 
de 
pagina. 

1. Instrument utilisat en la cuina per a triturar o batre els aliments. 
2. Qualitat de fondo o profunt. Part fonda d'alguna cosa. Una de 
les tres dimensions que definixen el volum d’un cos. 
3. Adornar un teixit utilisant agulla i distintes classes de fil, fent 
diferents classes de punts i formant dibuixos, lletres, etc. 
4. En masculi, persona que se considera superior als demes, be 
per la seua posicio, riquea o per qualsevol atra circumstancia, 
despreciant ad aquells que considera inferiors. Dit d'una cosa: 
grandios, magnific. 
5. Orgue en punta en el que punchen i injecten veri certs animals, 
com l'alacra o alguns insectes. 
6. Caldo o salsa fet en diversos condiments, en el que se deixen 
els aliments per a conservar-los i donar-los sabor. 
7. Mania. Obsessio. Idea persistent. 

PARAULES VERTICALS: 
1. Posar dret lo que està tort, inclinat o tombat. Corregir ad algu o 
alguna cosa cap a lo correcte. 
2. Traure aigua del pou. 
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Solucio: 
 
1. BATEDORA  2. FONDARIA  3. BRODAR  4. SOBERP  5. FIÇO  6. ADOP  7. ENRONIA  
Verticals: 1. ADREÇAR  2. POAR  
 
I RECORDA… La nostra primera paraula es adreçar . Adreçament es l'accio i efecte d'adreçar. Se diu que es adreçable  

allo que es susceptible de ser adreçat. Eixemples: Tonet, nuga esta canya a la planta per a adreçar-la. A 
Jaume el va adreçar son pare en un bon escamo. 
La nostra segona paraula es poar . Poador/-ra es la persona que es dedica a poar. El poal  es el recipient 
de fusta, metal o d'una atra materia, en una ansa en la part superior, i que s'utilisa per a traure aigua del 
pou. El poaler  es el fabricant o venedor de poals. Una poalada es la cantitat de liquit o d'una atra cosa 
continguda en un poal. Eixemple: Apagaren el foc a poalades d'aigua. 

 


