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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. Se diu d'allo que te facilitat per a moure's o ser mogut. 
Insegur, en poca fermea. 
2. Gracia i prestancia que mostra una persona en la manera 
de moure's, parlar, o en l'eixecucio d'alguna activitat. 
Amabilitat i cortesia. 
3. Especia de color ocre, extreta de la corfa d'un arbre, molt 
aromatica i de sabor agradable, la qual, molta o en rama, 
s'utilisa com a condiment en la preparacio de plats dolços o 
en rebosteria. 
4. Cadascuna de les porcions de neu que cauen al nevar. 
5. Essencia o manera de ser d'alguna persona, animal o 
cosa. Conjunt, orde i disposicio de tot allo que compon 
l'univers fisic. Tot lo que s'origina pel proces natural de la 
creacio. 
6. Acte religios que se repetix sempre de la mateixa manera, 
d'acort en unes normes establides. Conjunt de regles 
prescrites per a la realisacio dels actes propis del cult d'una 
religio. Costum, cerimonia. 
PARAULES VERTICALS: 
1. Disminuir, reduir. Fer-se de menor tamany, altura, 
intensitat, o menys numeros, important, etc. 
2. Teixit suau i delicat, de seda, llana, cotó, o qualsevol atra fibra, tupit per una cara i en pel curt i dens per l'atra, 
llaugerament inclinat en una mateixa direccio. 
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Solucio: 
 
1. MOVEDIÇ  2. GENTILEA  3. CANELLA  4. VOLVA  5. NATURALEA  6. RITO 
Verticals: 1. MINVAR  2. VELLUT 
 
I RECORDA… La nostra primera paraula es minvar. L'accio i efecte de minvar, es dir, la falta o escassea d'alguna cosa, 

se diu minva o minvada. Se diu minvant ad allo que minva o està en proces de minvar. Eix.: Ha minvat el 
numero d'accidents esta fi de semana. / La minva de naiximents es un problema per al sosteniment de 
l'economia. / La lluna està en quart minvant. 
La nostra segona paraula es vellut. El velluter es l'artesa que treballa en la fabricacio del vellut. Se diu 
vellutat ad allo que es paregut al vellut, en una finor i suavitat comparables. Eix.: El vestit de l'amfitriona 
era de vellut roig. / Les fulles de la violeta africana son vellutades. 

 


