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PASSATEMPS              M.S.S. 

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

1. Acar de forma ovalada que s'agarra a la pell d'una persona o 
animal per a chuplar-li la sanc, lo que fa que el seu cos s'unfle 
tant que arriba a fer-se casi esferic. El podem trobar en arbusts o 
herbes altes, a partir de la primavera d'estiu i mentres fa calor, a 
on espera el contacte directe en la seua victima per a pujar-se'n 
al seu cos. Es perillos perque a través de la seua picada pot 
transmetre diferents malalties. 
2. Amagatall dels llops. Lloc a on abunden els llops. 
3. Persona que participa o coopera d'alguna manera en 
l'eixecucio d'un delit comes per dos o mes persones.  
4. Part d'una tela, paper o una atra cosa flexible que està 
doblegada sobre si mateixa. Paper quadrangular doblegat pel 
mig. Conjunt de pagines d'un llibre o fullet impreses en un mateix 
full de paper. Document que arreplega les condicions d'un 
contracte. 
5. Cinta de teixit elastic per a assegurar a la cama les calces o 
els calcetins. 
6. Arbre d'uns deu a dotze metros d'alçaria, de tronc gros i cop 
gran i redo. El seu fruit es la bellota. 
7. Se diu d'allo que te els seus elements molt junts o apretats. 
Dens, sense espai entre les seues parts. 
8. Peça de pedra que se posa verticalment a cada costat d'una porta o finestra per a sostindre el llindar. 
9. Decaïment de l'anim o de les forces. 
10. S'aplica a la persona que professa una religio. 
PARAULES VERTICALS 
1. Causar ad algu satisfaccio o plaer. Agradar. 
2. Anar en romeria a un santuari o visitar un lloc sant per devocio, per a complir una promesa o per a demanar un 
favor. Caminar per terres estranyes. 

      1.   2.             

1.     _ A _ _ _ _ _     

2. _ L _ _ _ _ _         
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10.       _ _ _ E _ _     
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Solucio: 
 
1. CAPARRA  2. LLOBERA  3. COMPLIÇ  4. PLEC  5. LLIGACAMA  6. CARRASCA  7. TUPIT  8. BRANCALADA  9. 
DESALE 
10. CREENT 
Verticals: 1. COMPLAURE  2. PELEGRINAR 
 
I RECORDA… La nostra primera paraula es complaure . Està complagut  aquell que està satisfet. Es complaent  la 

persona disposta a fer coses per a complaure o causar satisfaccio a uns atres; tambe aquell que se 
complau en alguna cosa. Se diu complaença  a l'estat de plaer que te la persona complaguda; tambe a la 
voluntat o acte pel qual se complau ad algu. Eix. Me complau comunicar-li que la seua novela ha quedat 
finalista. // Els gossos son molt complaents, sempre volen agradar als seus amos. // Hem quedat molt 
complaguts en el treball que ha fet el decorador. 
La nostra segona paraula es pelegrinar . Un pelegri  es la persona que per devocio viaja a un lloc 
considerat sant en la seua religio; tambe aquell que camina per terres estranyes. L'accio i efecte de 
pelegrinar es una pelegrinacio  o pelegrinage . La pelegrinitat  es la condicio de pelegri. Se diu 
pelegrinament  ad allo que resulta estrany, poc usual, d'una manera pelegrina. Eix. Els pelegrins, abillats 
en bordó i esclavina, feren a peu tot el cami fins arribar al santuari de la Mare de Deu. // Estem organisant 
un pelegrinage a Terra Santa per al temps de Quaresma. 

 
 


