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PASSATEMPS              M.S.S. 

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

1. Tela de lli, canem o coto que s'utilisa per a pintar 
sobre ella. 
2. Animal fabulos en forma de serp, cap i pates de 
gall, ales i coa en la punta en forma de llança; tenía 
el poder de matar en la mirada. 
3. Guanyar-se la voluntat d'una persona per mig 
d'afalacs per a conseguir alguna cosa. Enganyar. 
4. Escrit que precedix a una obra lliteraria, fet 
moltes vegades per una persona diferent a l'autor, i 
que servix per a explicar-la o introduir-la. 
5. Titul que rep el cardenal que presidix la Camara 
Apostolica i governa temporalment l'Iglesia en cas 
de seu vacant. 
6. Teixit grosser fet d'estopa, canem o un atre 
material paregut utilisat per a fer sacs i per a 
embalar. 
7. S'aplica a la persona que pertany a un poble 
nordic descendent dels antics indoeuropeus. 
PARAULES VERTICALS 

1. Passar la llengua per la superficie d'alguna cosa. 
2. Rossegar alguna cosa en suavitat per una superficie. 

          1.   2.             

1.         _ _ _ _ Ç         

2. _ _ S _ _ _ _ _           

3.         _ _ _ _ T _ _ _ _ 

4.         _ _ _ L _ _       

5.   _ _ M _ _ _ _ _ _       

6.     _ _ _ P _ _ _ _ _ _   

7.           _ _ I           

La 
solucio 
a peu 
de 
pagina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solucio: 
 
1. LLENÇ  2. BASILISC  3. ENGATUÇAR  4. PROLEC  5. CAMARLENC  6. SARPALLERA  7. ARI 
Verticals: 1. LLEPAR  2. ESGOLAR 
 
I RECORDA… La nostra primera paraula es llepar. Una llepada es l'accio de llepar. Es llepador qui llepa. Està llepat 

allo per a on s'ha passat la llengua. Coloquialment se diu llepaculs o llepafigues ad aquell que adula 
exageradament. S'aplica la paraula llepol a ad aquell al que li agraden molt les llepolies o els dolços; 
tambe se diu de les coses que son agradables de menjar. Eix. El gos llepava la cara del seu amo sempre 
que tornava a casa. 
La nostra segona paraula es esgolar. L'accio i efecte d'esgolar es una esgolada. Una esgoladora es 
una pendent artificial per la qual les persones, assentades o gitades, se deixen caure per diversio. Un 
esgolador es un lloc esvaros per a on es facil esgolar alguna cosa o esgolar-se. Eix. Els chiquets se 
llançaven per l'esgoladora per a caure en la piscina. 

 
 


