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Vela de proa i de
forma triangular
bombada que

s'utilitza en els rumbs
portants

U YAngle o cantó
d'una vela

T T
Part contrària d'on
ve el vent; és a dir,

cap a on va

Servix per a
governar

l'embarcació

BRDirecció en la qual
navega

l’embarcació

S
A

Pujar les veles

PPart posterior d'una
embarcació

R

Politja per on
passa un cap

A

I
Cos flotant

subjecte al fons
del mar

Part esquerra
que mira de
popa a proa R

G

Carrera d’embarcacions
amb un recorregut

entre boies

Amplària de
l’embarcació AA

r

Peça lligada a una cadena, que
s'usa per a subjectar

l'embarcació

XN'hi ha una de treball i
una de ferma A

a la mar
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Dos ulls gegants
enmig de la nit

No et banyes al riu Nil
si no vols ser el seu

desdejuni

Si té botes, és
molt llest i pot

fer-te ric

Animal molt astut. Li
agrada menjar

gallines

El peix més famós de
la Comunitat
Valenciana

Sóc allargat i no tinc
braços ni cames

Pot parlar en valencià
si l’ensenyes

Una boca plena de
dents amb una aleta

darrere

Noble, negre i molt
fort. Té dos espases al

cap

Baixa a menjar quan veu
un animal mort

Una font que ix
d’una muntaya

enmig de la mar

Penja el seu niu del
teu balcó



Figuraràs en el
Guinness si

n’aconseguixes un

E

D

AAmb això, voles i
voles per damunt

del llistó

M

El guanyador
s’emporta la d’or

El lloc on pugen
els guanyadors
de les proves

T
Tub cilíndric usat
en les carreres de

relleus

Els atletes han de
saltar-los per tal de

guanyar
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M O

R

Una de la més
famoses se celebra

a Nova York
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A

Instrument molt
paregut a una llança

Pots escoltar
música o llançar-lo

al més lluny
possible

Servixen per a
agarrar la

sabata a terra S

Has de córrer
pel teu

atletisme
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L’usen els motoristes,
soldats o bombers

Instrument de
cuina per a torrar
carn a la brasa i

lloc on comencen
les carreres

Si els cotxes no en
portaren, veuríem
carreres d’avions

r
Atenció, quan
en ve una cal

reduir la
velocitat

N

a

Lloc on s’ubica el
pilot, encara que no
ho fa per a parlar pel

telèfon

Els cotxes el
necessiten tant com

nosaltres l’aigua

S
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P N M
Montmeló,

Silverstone o
Mònaco són

alguns dels més
coneguts

Es canvien
diverses vegades
durant la carrera
quan es calfen

AB
La de quadres

és la que
sempre volen
veure els pilots

a

Vestit dels pilots

V

Girant-lo cap a
l’esquerra o cap a la

dreta, canvies la
direcció

a a

O



c

Amb una pots jugar a
futbol, pilotar un avió
o ser Indiana Jones

aue oÉs molt habitual
als parcs infantils

a

Els boxejadors l´usen
per a estar en forma

aa
Són cartes, però no
per a enviar-les per

correu

o
Quan caus en una

sempre repetixes la
tirada

dBlanc i negre i no
és un entrepà

i r
Amb el tac has

de ficar dins dels
forats les boles

de colors

sae
Karpov i Kasparov
van popularitzar-lo

durant molt de
temps

En l’edad mitjana
sempre acompanyaven

els cavallers

p

Un grup musical
infantil dels 80 portava

el seu nom

s

Pots botar les
caselles amb un peu

els jocs
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Es col·loca molt prop
de la finestra

El llibre és el seu
millor amic ARR T T

R

Dins hi guardem
la roba

A

Es diu que la que és
màgica pot volar

T
Quan estem
fatigats és el

millor lloc per a
recuperar-nos

Servix per a poder
llegir en la foscor

M

Té quatre potes, però
no és un animal

Sorolla, Piccasso i
Miró els feien molt bé

Q

E

A

És la nostra piscina
casolana

A

AÉs necessària per
a preservar els

menjars

SEstà davant del
televisor i és molt

còmode

ILloc habitual on
ens assentem

s

la llar
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El plat més internacional
de la Comunitat

Valenciana

Té vetes i no és una
mina. El de bellotes és

cosa fina

Moltes abelles
treballen per a fabricar
el contingut d’un potet

A Alacant és molt
utilitzada per a
donar sabor a

l’arròs

Plat típic de la Foia de
Castalla que es menja

sobretot a l’hivern

Es cuina en una paella
i té gambes, peix, un

poc de sépia
i pasta

Tindràs una vesprada
molt dolça si la

rosegues a poc a poc

Si en menja,
Popeie pot
tombar un

elefant adult

Quan ens mengem
estos animalets

buidem les seues
cases

Combina amb les
creïlles, la carn,

l’arròs a banda i el
peix fregit

Pots eixir al camp
amb els teus amics

i torrar-les per a
dinar

m s

D

Les dents se
t’ompliran de
càries si en

menges molts

Són com les
taronges però
més xicotetes

menjars
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Arbre molt cultivat
a la Comunitat

Valenciana

Xicoteta flor roja
que creix a la vora

dels camins
Si són de color roig
signifiquen passió

Herba aromàtica molt
apreciada en la cuina italiana

En donen per a menjar
a les gallines

Has de posar-los a
remulla abans de
tirar-los a l’olla

El meravellós món del
vi no existiria sense

esta fruita

El seu fruit es ven
pel carrer, calentet,

a l’hivern

P

B TÉs daurat a l’estiu
i si el xafes faràs farina

Arbre mediterrani amb
fulles que semblen

agulles

c
Típic producte de
la Comunitat de

Múrcia

r

Te’n donaran una de ben
grossa si no estudies

a

s

l

plantes i arbres
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Té tapes i llom,
però no es menja

Els que es fan a
Suïssa són els

millors L E

E U
Substància amb

una olor
agradable

L

S

Servixen per a tapar el
sol o per a qui no veu bé

A ta mare li
agradarà rebre’n

el seu dia

a

Els hòmens els solen
portar negres

jPeça de metall
preciós molt cara

a
c

m

Tradicional el dia de
Sant Donís

Per a portar la
que obri tots els

panys

bIdeal per als
llépols

pEscriu i té relació
amb els ocells

regals
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Els futbolistes la
intercanvien quan
acaben un partit

internacional

És obligatori tindre’n
una de ben grossa si
vols anar al pol Sud

Peça femenina que va
popularitzar una pel·lícula

del mateix nom

Els xiquets es posen molt
contents quan les

estrenen

Si te’n posen una de
força vol dir que no

estàs gens bé
del cap

Gorra,
normalment

negra, amb què
alguns iaios es
calfen les idees

Un home se’l posa per
a estar molt elegant

Passa l’estiu a
l’armari esperant que

arribe el fred

En porten
els vaquers,

encara que no
siguen de

Texas

És el calçat que
tradicionalment

han usat els
llauradors

Te’l pots llevar
davant d’algú si
vols expressar-

li admiració

Poden ser
llargs o curts,

ajustats o
amples, amb

botons o
cremallera…

Esta jaqueta podria
ser de Boston, San
Diego o Los Angeles

la roba
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Els hòmens la porten
en les bodes

cTe l’has d’apretar
quan no tens
molts diners

ab
Els equips de futbol
l´han popularitzatda

entre els seus aficionats

L

Al col·legi l´uses
sempre en gimnàstica

n

Vestit femení
de bany

Els lladres més
llestos els porten

blancs

AA Escòcia l´usa
l’home i la dona

A

A l’hivern protegixen
del fred les cames

IEntre la sabata
i el peu

Calçat que cobrix
fins al genoll

S

E

Subjecten pels
extrems els pantalons

s

la roba (II)


