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PASSATEMPS              M.S.S. 

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

1. Persona que fa d'intermediaria, facilita o encobrix una relacio 
amorosa o carnal que se considera ilicita o irregular. S'aplica 
tambe a la persona que s'entera de les intimitats dels atres i va 
escampant-les per tot arreu. Chafarder. 
2. Tribut que l'Estat o una atra autoritat administrativa exigix a 
cada ciutada per a contribuir al gast public. En plural. 
3. Persona viva, desperta, de rapit enteniment. En masculi. 
4. Recipient o vaixell gran, ample, de forma redona i coll llarc i 
estret, generalment fet en vidre, encara que actualment se fa 
tambe en plastic. S'utilisa per a contindre liquits i en el cas de ser 
de vidre pot estar revestit de plastic, espart o vimen per a 
protegir-lo dels colps. 
5. Ferramenta formada per una barra vertical en l'extrem en 
forma d'heliç i un manec horisontal. S'utilisa per a foradar fusta, 
metal, pedra o un atre cos dur. 
6. Ferm, rigit, dret, estirat. 
PARAULES VERTICALS 
1. Prendre una cosa prestada, igualment, deixar una cosa 
prestada a un atre. 
2. Cobrir les aus els ous per a donar-los calor en el seu cos i que passat un temps ixquen els pollets. 
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Solucio: 
 
1. ALCAVOT  2. IMPOSTS  3. ESPAVILAT  4. MARRAIXA  5. BARRINA  6. ERT 
Verticals: 1. AMPRAR  2. COVAR 
 
I RECORDA… La nostra primera paraula es amprar. Se diu amprat ad allo que s'ha pres o s'ha deixat prestat. L'accio i 

efecte d'amprar es amprament. Es amprador aquell que ampra. Eix.: Ha amprat diferents llibres de la 
biblioteca per a dur a terme la seua investigacio. / Li he amprat el coche a mon germa perque el seu està 
en el taller. 
La nostra segona paraula es covar. Se diu que està covat a l'ou que ya ha rebut la calor de l'au. L'accio i 
efecte de covar els ous es una covada. Es un au covadora aquella que cova o te tendencia a covar. Un 
covador es el lloc a on l'au pon i cova els ous. Eix.: La lloca cova els seus ous sense descans. 

 


