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INSTRUCCIONS PER FER LES ACTIVITATS:

1. Aquestes activitats es fan al quadern o a un foli, no a ordinador. A cada

exercici trobaràs informació d’on l’has de fer.

2. S’han de fer, per tant, a mà.

3. No fa falta copiar l’enunciat de cada activitat, basta posar “Activitat 1”,

“Activitat 2”, etc.

4. Les paraules s’han d’escriure senceres, no només la grafia que es demana.

Per exemple, si a l’exercici has de completar amb les grafies b o v i et trobes

apro__ar, al quadern hauràs d’escriure aprovar i no només la v.



5. Fixa’t que trobaràs exercicis que els pots fer en un document word i

pujar-lo al classroom. TOTS aquests exercicis els has de pujar a la mateixa

entrada de classroom que trobaràs amb el següent nom:

“ENTREGA EXERCICIS SETEMBRE 2020”.

6. ÉS OBLIGATORI LLIURAR LA TEVA LLIBRETA AMB ELS EXERCICIS EL DIA DE

L’EXAMEN DE SETEMBRE.

7. En acabar els exercicis del dossier pots pujar a la tasca de classroom enviant

una foto del quadern o dels folis. La foto ha de:

1. tenir bon enfocament, procura que no es vegi borrosa.

2. estar centrada, intenta que es vegi tot el quadern/foli.

3. tenir llum. Evita fer ombra sobre el quadern/foli.

4. Recorda que has de fer la lletra clara i prou gran,

respectar marges i fer una bona presentació. Tot compta!

5. SI NECESSITES SUPORT PER REALITZAR ELS EXERCICIS,

TROBARÀS TOTA LA INFORMACIÓ AL CLASSROOM DE

L’ASSIGNATURA!

BLOC A:que fàcil és escriure bé!
REPTE 1: L’ortografia



Totes les activitats que trobaràs en aquest repte d’ortografia les
has de fer a la llibreta o a un foli.

Omplir aquesta teoria t’ajudarà a realitzar els exercicis!

Exercici 1. Classifica les paraules següents segons el nombre de síl·labes que tenen

en una taula com aquesta. (fer a la llibreta)

a) tècnica b) germà c) monotonia d) font e) navegació f) serp g) orgullosa h) rebre i)

batuta j) melodia k) matemàtica l) cultura

Mon��íl·la��� Bisíl·la��� Tri�íl·la��� Tet���íl·la��� Pen���íl·la���



Quines de les paraules que has escrit són polisíl·labes?

Exercici 2. Escriu una oració que contingui almenys una paraula monosíl·laba, una

paraula bisíl·laba, una paraula trisíl·laba, una paraula tetrasíl·laba i una paraula

pentasíl·laba (has d’encerclar la paraula escollida!)

Després, separa en síl·labes tota l’oració. (fer a la llibreta)

Part I

a) Oració amb paraula monosíl·laba:

_________________________________________ b) Oració amb paraula

bisíl·laba: _________________________________________

c) Oració amb paraula trisíl·laba:

_________________________________________

d) Oració amb paraula tetrasíl·laba:

_________________________________________

e) Oració amb paraula pentasíl·laba:

_________________________________________

Part II. Separació en síl·labes de tota l’oració.

a) Separació síl·labes oració amb paraula monosíl·laba:

___________________________________

b) Separació síl·labes oració amb paraula bisíl·laba:



___________________________________

c) Separació síl·labes oració amb paraula trisíl·laba:

___________________________________

d) Separació síl·labes oració amb paraula tetrasíl·laba:

___________________________________

e) Separació síl·labes oració amb paraula pentasíl·laba:

___________________________________

4. Llegir aquesta teoria t’ajudarà a realitzar els exercicis!





Exercici 3. Copia només les paraules que continguin diftongs. Indica si són

creixents o decreixents i separa’n les síl·labes. (fer a la llibreta)

a) sandàlia b) aeronau c) quadern d) aire e) cervell 5

Exercici 4. Explica si aquestes paraules tenen ben separades les síl·labes i després

explica per què. (fer a la llibreta)

a) nos-al-tres d) i-na-ca-bat

b) be-na-ven-tu-rat e) an-i-ver-sa-ri



c) mil-ho-mes

Exercici 5. Llegeix el fragment següent i respon a la pregunta. (fer a la llibreta)

Caminava amb les mans a les butxaques, el capell enfonsat. Els carrers

eren deserts. L’aire semblava immòbil. Al cap d’una estona va creuar

una dona que duia pots de llet: dringaven els uns contra els altres.

Va passar davant d’una escola: de la classe de pàrvuls venien cants.

Com més avançava cap al centre de la ciutat més els carrers s’anaven

poblant. Gent atrafegada amb els paraigües oberts, tots amb els seus

neguits i les seves il·lusions. Els aparadors de les botigues eren

plens i alguns ja estaven il·luminats. Un adroguer havia cobert la

parada de fruita del carrer amb una lona.

MERCÈ RODOREDA, «Pluja», en Semblava de seda i altres contes (adaptació)

a) Busca 5 les paraules que continguin diftongs i copia-les a la teva llibreta.

Omplir aquesta teoria t’ajudarà a realitzar els exercicis!



Exercici 6. Llegeix el text següent ,observa què falta i completa el

trencaclosques. (fer a la llibreta, no has de copiar el text!)

El cel s’omple de fils de seda.



Una de les millors epoques de l’any per gaudir de la natura al bosc es la tardor. Pero aixi com

la major part de la gent que ho fa hi acudeix per recol·lectar els preuats bolets i tornar-se’n,

el cert es que l’octubre es tambe el mes ideal per adelitar-se amb l’observacio i estudi dels

aracnids: una de les classes d’invertebrats amb pitjor fama del regne animal, alhora que de les

mes interessants, misterioses i sorprenents. Penjades d’un fil Durant aquestes setmanes les

aranyes assoleixen el maxim nivell d’activitat, aprofitant la força del vent per “volar” pels

aires agafades al seu fil, com estels. D’aquesta manera aconsegueixen fer llargs

desplaçaments. L’aranya es posa de puntetes damunt la tela esperant un cop de vent per sota

l’abdomen per deixar-se anar. Una aranya pardosa (Pardosa monticola), amb les seves

glandules convenientment estimulades, pot arribar a llançar d’un sol cop mes de mig

quilometre de fil. Aquest fil dur i elastic (es pot estirar fins a una tercera part sense

esquinçar-se), fet amb proteines com la glicina, es un dels materials mes resistents que es

coneix a la natura. Es fins a sis vegades mes fort que un filament d’acer del mateix gruix; per

aixo, les teles d’aranya, que a mes incorporen una substancia enganxosa, son un parany

infal·lible. Aquestes, amb la rosada del mati, mostren la seva complexa estructura i aixo ens

permet identificar l’especie que l’ha teixida.

Per resoldre el trencaclosques pots ajudar-te consultant webs on-line, els apunts d’aquest

dossier o el classroom, etc. 2



Recordar aquesta imatge!



Exercici 7. Separa les síl·labes d’aquestes paraules i subratlla’n la tònica. Després,

classifica-les en una taula com aquesta i afegeix-ne tres de cada tipus. (fer a la

llibreta)

a) abordatge b) tabulador c) fàbrica d) pacient e) gàbia

f) recompte g) canoa h) vigent i) dèria

AG���� P�A��S ES��ÚIX����



Exercici 8. Classifica els mots següents segons si són aguts, plans, o esdrúixols, i

accentua’ls quan calgui. Recorda si l’accent és tancat o obert!

(fer a la llibreta)

Historia, rosa, memoria, canço, angles, cinturo, finestra,
acrobata, tovallo, arbre, dificil, ciencia, festa

AG���� P�A��S ES��ÚIX����

Exercici 9. Completa el text amb vocals accentuades o sense accentuar segons

calgui.

(fer a la llibreta)

Quan agafo el bol_graf i un full en bl_nc deixo volar la imaginaci_
per cre_r un món de fantas_a insipirat en la meva vida quotidiana.
La barreja ef_mera deixa la seva ess_nc_a sobre el pap_r i, per



aqull mat_s de fugacitat i no desapareix. La seva pres_ncia passa
a ser perdurable. Per aix_ escric, perquè aix_ sé que el que em
passa ser_ etern.

Exercici 10.Pronuncia les paraules següents en veu alta i classifica-les en la taula

que hi ha sota segons la vocal de la síl·laba tònica. Has de copiar la taula al teu

quadern. (fer a la llibreta)

Exercici 11. Per realitzar les següents activitats, has de mirar el següent vídeo i

respondre a la pregunta. https://www.youtube.com/watch?v=rlbZRD-hlMM

(fer a la llibreta)

Quants accents diacrítics tenim en català? Quants comencen per
la lletra “s”?

https://www.youtube.com/watch?v=rlbZRD-hlMM


________________________________________________________
____

Aquest quadre t’ajudarà a realitzar els exercicis!



Exercici 12. Completa el text amb la paraula entre parèntesis que correspongui en

cada cas. (fer a la llibreta)



El pare diu que com (mes/més) ____________ dorm,
(mes/més)________ (son/són)_______ (te/té)________. A mi, en
canvi, em costa dormir; de vegades em va (bé/be)_________ mirar
documentals sobre el (mon/món) ______ animal perquè (se/sé)
________ que així, a poc a poc, soc menys conscients del que
penso i, finalment, m’adormo.

Exercici 13. Torna a escriure aquestes frases i posa accent a les paraules que

n’hagin de dur. (fer a la llibreta)

a) Aquest mati, com qui no vol la cosa, he preguntat a
l’enginyer municipal que podria costar una obra com la que
proposes. Tu saps que costaria tot plegat?

b) Si soc jo qui vol l’autentic be de la ciutat! Perque aquestes

miseries tard o d’hora sortiran a la llum! Prou que es veura qui
estima de debo la ciutat!

c) Es molt penos, per a una autoritat, que el seu germa vagi per

aquests mons sempre ficant-se en embolics.

d) Doncs si! O es que els ciutadans no tenen el dret de ser ben
informats? Que potser no han de coneixer quins perills corren?



Aquest quadre t’ajudarà a realitzar els exercicis!





Exercici 14. Escriu les paraules següents precedides de l’article adequat apostrofat

o no, segons els convingui:

(fer a la llibreta)

a) herència b) ianqui c) adj. d) hip-hop
e) institució
f) arnès g) UNESCO h) ema i) paraula j)
11 k) assemblea l) unió

Exercici 15. Completa la taula transformant els sintagmes següents en singular o

plural: (fer a la llibreta)



les ungles ________ els ianquis________

les importàncies ________ els hospitals ________

les úlceres ________ les innovacions ________

les hienes ________ els iogurts ________

les intrigues ________ les emes ________

les hipoteques ________ els insults ________

Exercici 15. Completa el següent quadre i :

(fer a la llibreta)

PREGUNTA RESPOSTA

QUÈ ÉS UNA VOCAL ÀTONA?

QUÈ ÉS UNA VOCAL TÒNICA?

QUÈ ÉS UNA VOCAL NEUTRA?

DOS EXEMPLES DE VOCAL ÀTONA

DOS EXEMPLES DE VOCAL NEUTRA



Exercici 16. Subratlla les vocals TÒNIQUES i encercla les ÀTONES de les següents

paraules: (fer a la llibreta)

Pare - Interferència - Exposar - Eivissenc - Mare - Obligatori -
Frederic - Extremitat - Bisbe - Davant - Gironí - Metre

Exercici 17. Completa el següent text amb la vocal A/E. Pensa que moltes són

excepcions i s’escriuen diferent al castellà. (fer a la llibreta)

Revista de premsa

El Govern libi condemna l'_ss_ssinat de l'_mbaix_dor _statunidenc en un atac a
Benghazi.

La llei de pr_v_nció de riscos laborals va introduir l'obligació d'_valuar _ls riscos
derivats del tr_ball.

El mon_stir de Cuixà rep la distinció com a m_r_v_lla de Catalunya. Una ràf_ga va tr_ncar
un cable de la línia elèctrica a poca distància del nucli urbà. A Madrid, una ràf_ga de vent
va _v_riar la cat_nària de l'AVE.

Venc n_valla d'_f_itar amb gr_vats d'or autèntic i màn_c de b_nús natural



REPTE 2: tipologia textual

Aquest exercici el pots fer en el chromebook en un document word i

pujar-lo al classroom. L’has de pujar amb el següent nom:

REPTE2_NOMALUMNE

Has de seleccionar una opció.

Opció 1. Escriu un text de 100 paraules en què expliquis què creus que és la

construcció següent:



a) Escriu el text de 100 paraules.

b) Després en un altre color selecciona els articles i la

preposició de.

c) Explica si has escrit algun apòstrof i per què ho has

fet.

Opció 2. Escriu un llistat amb 10 excuses que mai ningú hagi fet servir per

no anar a classe. L’únic requisit és fer servir una paraula amb accent

diacrític en cada excusa.

1.

2.

3.

4.



5.

6.

7.

8.

9.

10.

BLOC B:DOMINI DE LA LLENGUA!
Sab��� �u� p�� a ��r���re �� ��i�m� �o�r����me��, he� ��

de���v��u��r �'ha����ta� �� p���ar, es���t��, es����re i l����r e�
aq���� id���a, és a ���, he� �� d��i��r ��� qu���� ha����ta��

li��üís�i���s? Ex��es��ó or��, co��r����ó a�d��i��, ex���s��ó

es���t� i ���p���sió le���r�.

REPTE 3: La comprensió auditiva

Una part molt important a l’hora de dominar una llengua és entendre-la

de manera oral. És a dir, entendre-la quan la sents i escoltes. Per

demostrar que dominem aquesta habilitat, a continuació tens dos àudios.

Àudio A: Escoltar aquí Àudio B: Escoltar aquí

http://www.gencat.cat/big/aud/853/BIG_8534313411050415_00.mp3


Escolta’ls posant-hi molta atenció i tantes vegades com necessitis.
Després, omple els espais en blanc amb les paraules adequades:

Els estalvis

Aquesta història ______1______ pels volts de Nadal, època de ______2______, de

celebracions i ______3______ de regals. El David feia molts mesos que estalviava. Aquell any es

volia comprar una bicicleta. Fins aleshores havia fet servir la de la Susanna quan era petita. Però

allò era un trasto, i ______4______ el David ja havia crescut ______5______ per poder anar

còmodament amb la bicicleta de la ______6______ germana; els ______7______ li tocaven el

______8______ i semblava més aviat una atracció de circ, com un d’aquells pallassos que es

passegen per la pista muntats en una bicicleta minúscula.

I com que ______9______ tan emocionat amb la idea de la bici nova, cada setmana

guardava alguns calerons a la ______10______. Havia fet de tot: netejava ______11______ dels

veïns; treia a passejar el gos del ______12______ Roger, tocava cançons amb la flauta a la porta

del mercat…

REPTE 4: L’expressió oral



La llengua és l’instrument de comunicació humana per excel·lència. No es

coneix cap civilització que no hagi desenvolupat un sistema de comunicació

oral. Però, la llengua no només ens serveix per comunicar-nos, sinó que

alhora ens permet ordenar el pensament. Amb aquesta tesi, anem a ordenar

el nostre pensament!

A continuació tens un enllaç a un curtmetratge de Marcelino &

Bartolomeu sense veu: Fes “clic”Enllaç Curtmetratge:

Tot i no haver-hi paraules, pots interpretar fàcilment què ocorre, què

deuen pensar Marcelino i Bartolomeu i què estan comunicant.

Encarrega’t de posar veu als personatges del curtmetratge i, per tant,

crea el diàleg que hi hauria entre ells. També pots interpretar allò que

pensen…

https://www.youtube.com/watch?v=a7arGFUT0uU


Què hem de lliurar? 2 coses

A. El guió escrit del diàleg del curtmetratge

L’has de pujar amb el següent nom: REPTE4_NOMALUMNE

B. Aquí tens dues opcions: Ficar la teva veu al curtmetratge en el

vídeo segons el teu diàleg o crear un arxiu d’àudio amb el diàleg.

L’has de pujar amb el següent nom: REPTE4_NOMALUMNE

Recomanacions per fer aquest repte!

Intenta quadrar bé les intervencions dels personatges.

Modul·la/canvia la veu segons cada personatge perquè així es vegi millor la

diferència.

PART A DEL REPTE 4 .

Fes, abans de tot, el guió: (el pots fer en la graella següent)

Diàleg

Guia de colors: Marcelino Bartolomeu Cap.

Pots esborrar l’exemple quan vulguis començar, només és perquè et facis una idea:

Marcelino Què fas?

Bartolomeu Estic escrivint la redacció de Català!

Marcelino Vols venir al meu ordinador i juguem?

Bartolomeu Mmmm no sé...!



PART B DEL REPTE 4 .

Ara que ja tens el diàleg escrit, en el teu guió, has de fer l’arxiu d'àudio!

De manera opcional pots editar el video del youtube i ficar-li la teva veu.

Aquesta tasca l’has de lliurar al classroom!

REPTE 5: La comprensió Lectora

A continuació tens una lectura. Després d’haver-la llegit, respon les

preguntes que trobaràs al formulari (adjuntat al final de la lectura!)

BORNEO
L’illa de Borneo, situada al sud-est asiàtic, és la tercera més gran del món i
pertany a tres països: Indonèsia, Malàisia i Brunei. Aquest és el relat d’un

viatge per aquesta illa, en contacte permanent amb la natura



La primera impressió que tenim sobre els habitants de l’illa és que són gent

hospitalària i amb un concepte de vida tranquil. Així ho constatam durant els

tràmits de gestió del passaport i al llarg del posterior viatge amb autobús (que

s’atura cada vegada que algú aixeca la mà, tant si hi ha parada com si no).

Un cop arribats a Kuching, ens dirigim a l’hotel i, després de deixar les motxilles,

sortim a conèixer la ciutat. Ens trobam una ciutat petita, banyada pel riu

Santubong, amb carrers que tenen voreres altes per on resulta difícil caminar. Prop

de Kuching visitam el centre de vida natural de Semenggoh, on podem veure molt

de prop un grup d’orangutans amb les seves cries, entre els quals un mascle que fa

molt de respecte. Veure’ls en llibertat ens produeix una sensació meravellosa.

L’endemà continuam el viatge i anam al parc nacional de Bako. Després d’unes

quantes hores de viatge amb autobús i amb barca, hi arribam i de seguida tenim la

sort de veure un grup de micos d’una espècie endèmica de l’illa de Borneo als quals

reconeixem ben fàcilment per la seva cara rosada, els ulls petits i un gran nas llarg i

gruixut.

Continuam la nostra ruta i ens dirigim a Miri, on visitam la gran cova de Niah, d’una

gran importància arqueològica. A continuació, anam fins a Bandar Seri Begawan,

capital del sultanat de Brunei, i recorrem la ciutat. El més impressionant és el

contrast que hi ha entre les cases elevades sobre el riu i la mesquita del sultà Omar

Ali Saifuddien; riquesa i pobresa es donen la mà a poc més de cent metres de

distància.



Després ens traslladam al nord de Borneo per visitar el parc nacional de les Illes

Tortuga, on podem veure com dues enormes tortugues ponen ous i centenars de

petites tortugues acabades de sortir de l’ou caminen directes cap al mar. Un

autèntic espectacle de vida.

Després de tants dies de selva, anem a Kota Kinabalu amb la intenció de visitar-ne

les illes, amb platges de sorra blanca i aigua cristal·lina plena de peixos de colors.

Seran els últims dies a Borneo abans de marxar cap a la península (Malacca), on

coneixem Kuala Lumpur, amb les conegudes torres Petronas, dos grans blocs de 88

pisos que varen ser els edificis més alts del món durant cinc anys (fan 452 metres), i

Singapur, on abans d’emprendre el viatge de tornada a casa aprofitam per veure

alguns dels mercats i monuments més emblemàtics.

Revista (Oxfam Intermón), núm. 31 (setembre 2014) (adaptació)

Encercla les respostes correctes:

1. La gent de Borneo:

a) És de caràcter esquerp.

b) És de caràcter inquiet.

c) És de caràcter afable.

2. Els simis autòctons:

a) Tenen el rostre pàl·lid.

b) Tenen la cara arrodonida.

c) Tenen les faccions allargades.

3. La crònica del viatge:

a) Descriu les principals ciutats de Borneo.

b) Esmenta edificis singulars de l’illa.

c) Narra la història recent de l’illa.

4. Els viatgers:

a) Visiten parcs naturals i també illes veïnes.



b) Visiten mercats a Borneo i també illes veïnes.

c) Visiten parcs naturals i també monuments religiosos.

5. A l’illa de Borneo:

a) Hi ha una mesquita i un gratacel.

b) Hi ha platges naturals increïbles.

c) Hi ha ciutats travessades per rius.

REPTE 6: L’EXPRESSIÓ ESCRITA

De vegades, els títols de les pel·lícules i sèries que veiem o de les cançons que

escoltem no tenen res a veure amb el contingut o la trama que tenen.



Qui els decideix, doncs, els títols? Deu ser que alguns títols són metàfores o

significats “ocults”?

Justifica per què el títol d’una sèrie o d’una pel·lícula és adequat o no és adequat

segons la trama que es descriu a continuació:

Títol

Enllaç

de Youtube

Trama

La teva

justificació

→ Què has d’entregar? Has de pujar en un doc word al classroom

l’exercici amb el següent nom: REPTE6_NOMALUMNE

Has d’omplir la taula que tens aquí mateix amb la següent informació:

★ Títol: escriu el títol de la sèrie o pel·lícula que has elegit.

★ Enllaç: cerca el tràiler a Youtube i enganxa l’enllaç. Si has elegit

una cançó, cerca-la també a Youtube i enganza l’enllaç.

★ Trama: busca la trama/síntesi/argument de la sèrie o pel·lícula i

escriu-la aquí.

★ Justificació: Has d’escriure per què el títol de la sèrie o pel·lícula

té a veure amb la trama o per què no. Si tu creus que el títol està

ben elegit o no. Aquesta justificació ha de tenir un mínim de 70

paraules (9 línies aproximadament).



BLOC C: LA GRAMÀTICA NO ÉS COMPLICADA!



Aqu���s �ón e�� n���r�� �ep���:

REPTE 7: els signes de puntuació

Activitat 1. Relaciona els signes de puntuació següents amb la

seva funció: (fer a la llibreta)

a) El punt i seguit 1.marca una exclamació

(sorpresa, alegria, por).

b) El punt i a part 2.marca una pregunta

c) El punt final 3.marca un canvi d’oració i, per

tant, d’idea o d’acció

d) El punt i coma 4.marca el final d’un paràgraf i,

per tant, d’un apartat

e) Els dos punts 5.marca el final d’un text

f) El signe d’admiració 6.marquen l’inici d’un

aclariment o de l’ampliació

d’allò que ja s’ha dit.

g) El signe d’interrogació 7.marca un canvi d’oració i, per

tant, d’idea o d’acció, però que

té relació amb l’expressada

abans.

a b c d e f g



Un repàs de la coma....





Activitat 2. Escriu les comes que falten i indica quina funció té

aquest signe en cada cas. (fer a la llibreta)

Exemple: Avui he vist l’Òscar l’Aleix l’Alícia i l’Alba.

Correcció: Avui he vist l’Òscar, l’Aleix, l’Alícia i l’Alba

Explicació: Marca una enumeració.

a) Vine un moment Carles.

Correcció:



Explicació:

b) Ara escombrarem les habitacions i demà el

menjador i la cuina. Correcció:

Explicació:

c) Uf que cansat estic!

Correcció:

Explicació:

d) A la cuina hi ha cireres maduixes plàtans i kiwis.

Correcció:

Explicació:

e) Viuen molt lluny oi?

Correcció:

Explicació:

Activitat 3. Pronuncia aquestes oracions en veu alta i explica

quina diferència de significat hi ha entre la primera i la segona de

cada parella. (fer a la llibreta)



a) El peix de l’Anna es menja un gat. / El peix de l’Anna, es

menja un gat.

Explicació oració 1:

Explicació oració 2:

b) No, m’agraden aquestes botes. / No m’agraden

aquestes botes. Explicació oració 1:

Explicació oració 2:

c) Eva, escriu una narració. / Eva escriu una narració.

Explicació oració 1:

Explicació oració 2:

d) Els jugadors lesionats van abandonar el terreny de joc. /

Els jugadors, lesionats, van abandonar el terreny de joc.

Explicació oració 1:

Explicació oració 2:

e) Coneixes l’Anna Maria? / Coneixes l’Anna, Maria?

Explicació oració 1:



Explicació oració 2:

DELS SEGÜENTS EXERCICIS, HAS D’ESCOLLIR NOMÉS UN! ÉS A

DIR, l’Activitat 4 o l’activitat 5.

Activitat 4. Hem eliminat algunes comes d’aquest text.

Reposa-les i marca-les d’un altre color. Has de pujar en un doc word al

classroom l’exercici amb el següent nom: Activitat4_NOMALUMNE



Fenicis grecs cartaginesos i romans

Com que fa segles es viatjava sobretot en vaixell, els pobles

viatgers arribaven primer a les costes. A la Península Ibèrica i a

les Balears hi arriben els fenicis, pacífics comerciants, i els

grecs (Roses Empúries Sagunt Dénia), desenvolupats i cultes.

També venen els cartaginesos, que volien anar contra Roma.

Precisament, els romans hi arriben (218 aC) per barrar-los el

pas cap a Itàlia. Tots aquests pobles deixen la seva empremta



al que és avui Catalunya. Però el cas dels romans és un cas

especial: s’estan més de sis-cents anys a la Península i la

romanitzen profundament: edificacions vies de comunicació

agricultura llengua dret costums organització de la societat...

L’Europa llatina és filla de Roma i l’espai mediterrani central és

el més fortament romanitzat. L’àrea de Tarragona és riquíssima

en testimonis de la dominació romana: aqüeductes ponts

teatres circs muralles arcs de triomf vies de comunicació... I

avui és patrimoni de la humanitat!

Activitat 5. Posa els punts i seguit i les comes que falten en aquesta notícia

i restableix les majúscules quan calgui. Marca els canvis en un altre color! Has de

pujar en un doc word al classroom l’exercici amb el següent nom: Activitat5_NOMALUMNE

El Centre de Normalització Lingüística L’Heura va organitzar la festa de final

de curs adreçada als seus alumnes aprenents i voluntaris lingüístics el 16 de

juny a les 19h al Mas Fonollar la festa va comptar per primera vegada amb

una mostra gastronòmica més d’una trentena de persones procedents de

quatre continents van fer dolços típics dels seus països d’origen les receptes

es podran consultar properament a la pàgina web de L’Heura més d’un

centenar d’assistents també van participar en la samfaina de paraules

aquesta activitat tenia com a objectiu pensar alguna paraula en català que

agradés especialment posteriorment s’apuntava aquesta paraula en un mural

explicant el motiu pel qual s’havia triat algunes de les targetes apuntaven a

motius comunicatius, d’aprenentatge, anímics o llaminers.

REPTE 8: Les categories gramaticals





Activitat 6. Segur que molts de vosaltres heu jugat alguna vegada al

joc dels paquets. Recordau: algú diu paquets de 3 i ens ajuntam de

tres en tres, paquets de 2 i ens posam de dos en dos i s'elimina aquell

que es queda sense grup. Ara vos propòs un joc, una mica diferent,

però té semblances.

(fer a la llibreta)

Era una classe de 2n d’ESO de l’IES Quartó del Rei, una classe amb 20

paraules, on, la professora, de nom PÀGINA anava donant ordres i

elles, les paraules, s'agrupaven:

PROFESSORA

PÀGINA

PARAULES

bé taula amb dolç meu

de ei jugam jo menys

aquell si amiga bah o

això cantar més qui la

*Si tens dubtes pots consultar al diccionari:

https://dlc.iec.cat/ La professora va començar a

dir:

1. Paquets, paquets… d’adverbis:

2. Paquets, paquets… de conjuncions:

3. Paquets, paquets… de determinants:

4. Paquets, paquets… de pronoms:

https://dlc.iec.cat/


5. Paquets, paquets… d’interjeccions:

6. Paquets, paquets… de verbs:

7. Paquets, paquets… de preposicions:

8. Paquets, paquets… de noms:

I després na PÀGINA va demanar… Qui s’ha quedat sense paquet?

Sense paquet ha quedat la paraula _____________ i és un

______________.

REPTE 9: Sintaxi



Activitat 7. Classifica els següents sintagmes escrivint la seva

lletra a la taula inferior. (fer a la llibreta)

a ha plogut b nois riallers c simpàtica d amb encant e
tranquil·lament f en aquest cas g totes les dones h dibuixa ocells i
aquell dia j són els millors. k a la vorera l l’ombra dels pins m ben

fàcil n molt sovint o menja poc p ben aviat q bastant feliç r ple de

líquid s lluny de la vila t sense excepcions

SN SV SADJ SADV SPRER

· ·

· ·

· ·

· ·

· ·

· ·

· ·

· ·

· ·

· ·

Activitat 8. Digues a quina estructura de SN

corresponen els sintagmes subratllats. (fer a la llibreta)



a) Quedaven quatre

cadires

1. det.+N+CN

b) Tenia problemes 2. det.+CN+N

c) Compraré pebrots

verds

3. N

d) Molts amics meus van

trucar

4. N+CN

e) Que tingui un bon dia! 5. det+N



f) Vaig veure algunes

escenes divertides.

6. det+N+det

a b c d e f

Activitat 9. Subratlla els SN del text segü ent i classifica’ls a la

taula que hi ha a sota. (fer a la llibreta)

Aquells actors representaven obres teatrals meravellosament. Repetien

les escenes difícils fins que els sortien bé. El director donava

instruccions contínuament i el dia de l’estrena s’apropava. Molta gent

volia entrades però ja no n’hi havia. Va ser un gran èxit.

N Det + N N + CN Det + N + CN Det + CN + N

·

·

·

·

·

· ·

·

·



Activitat 10. Marca d’algun color el nucli dels sintagmes que tens

a continuació. (Recorda que és el nucli!) (fer a la llibreta)

Exemple: L’al·lota intel·ligent

Una taula rodona

Vendré demà

molt bonica

de duresa inimaginable

molt més enllà

arribaré tard

d’alumnes indecisos

Activitat 11. Subratlla els sintagmes d’aquestes oracions així com

està indicat entre parèntesi i marca d’algun color el nucli: (fer a la

llibreta)

Exemple: L’al·lota intel·ligent estudia cada dia. (SV)

Aquest quadre representa el diluvi universal. (SAdj)

Tu demanes molt. (SN)

Els restaurants allarguen la temporada un mes més. (SAdv)

El meu amic sempre fa gelat casolà. (SV)

Demà vendrà a la festa. (SPrep)



Na Natàlia ahir em va contar que està trista. (SAdv)

L’objectiu de la prova és filtrar els candidats. (SPrep)

Estam contents de l’èxit. (SAdj)

Aviat na Laura i jo podrem treballar. (SN)

Estic molt cansada. (SV)

Activitat 12. Relaciona cada combinació de sintagmes amb la

seva opció. (fer a la llibreta)

a) Piano de cua 1. sintagma adverbial dins del

sintagma verbal

b) Llegeix molts llibres 2. sintagma adjectival dins del

sintagma verbal

c) Està molt tip 3. sintagma preposicional dins

del sintagma

d) Dorm bastant 4. sintagma preposicional dins

del sintagma verbal

e) Està lliure d’impostos 5. sintagma nominal dins del

sintagma verbal

f) És de Barcelona 6. sintagma preposicional dins

del sintagma adjectival

a b c d e f



Per refrescar el subjecte i predicat…

Activitat 13. Subratlla el nucli del sintagma nominal subjecte i

del sintagma

verbal predicat: (fer a la llibreta)

L’alcalde d’aquesta ciutat deixarà el càrrec l’any vinent

1. Aquest quadre representa el diluvi universal.

2. Tu demanes molt.

3. La collita de cereals enguany serà dolenta.

4. Els restaurants allarguen la temporada una setmana més.



Activitat 14. Pinta, amb vermell el sintagma nominal que actua

com a subjecte, i amb blau, el sintagma verbal que funciona coma

predicat d’aquestes oracions. Després, subratlla els nuclis. (fer a la

llibreta)

Exemple:

1. Molts turistes visiten les nostres costes.

2. L’amic del meu germà vol ser arquitecte.

3. L’àrbitre andalús ja ha xiular el final del partit.

4. Aprovarà l’examen quasi tot el grup de segon.

Activitat 15. Ordena els grups de paraules següents de manera

que n’obtinguis oracions ben elaborades. Després separa el SN

[subjecte] del SV [predicat]. (fer a la llibreta)

Exemple:

a) Mercuri / El planeta / és / al Sol. / el més pròxim

Solució: El planeta Mercuri és el més pròxim al Sol

SN- Subjecte: El planeta Mercuri

SV- Predicat: és el més pròxim al Sol

b) de 4873 km. / un diàmetre / té / Mercuri / El planeta

Solució:

SN- Subjecte:



SV- Predicat:

c) de Mercuri / de cràters. / està plena / La superfície

Solució:

SN- Subjecte:

SV- Predicat:

d) s’estavellen / de Mercuri. / Molts meteorits / la su- perfície / contra

Solució:

SN- Subjecte:

SV- Predicat:

e) la gran quantitat / provoquen / Els impactes / de cràters.

/ dels meteorit

Solució:

SN- Subjecte:

SV- Predicat:



Bloc D: EL GÈNERE DIDÀCTIC!

Sab��� �u� l� �i��r��u�� és �'ar� ��� té co� � �r���ip��

in��r����t �a ��r�u��. ??

El� a���r� �'ob��� l��e�àri�� �� se����xe� ��l

l�e�g����e p�� � �on��� h���òri�� � �er � ���un����

im���s��o�s, se���m���s o ����i�n�.



El� �ène��� l��e��r�� �ón a���p��i��s �'ob��� q�e

co���r��i��n ��� t�e�s ����n�. Tra����on����n� �'ha�

di���n��� t�e� g���s �ène���, i són e�� q�� ��eb����re� en

el ���t�� úl�i� d����er.

REPTE 11: Els gèneres literaris



la narració



Exercici 1. Llegeix aquesta teoria, per refrescar l’après en aquest curs i

poder fer les activitats.

A) Busca informació sobre aquestes pel·lícules i omple la graella que tens a

continuació (Has de fer servir la teoria de la pàgina anterior!). (fer a la

llibreta)



Pel·lícula Protagonistes Antagonist

es

Secundaris Espai Temps

Crepuscle

La guerra de les
galàxies

Troia

Els nois del cor

La teva pel·lícula
favorita!
Has d’escriure quina



és i completar la
graella

B) Llegeix aquest text i fes les activitats que et proposem a continuació:

Tenia dotze anys quan van prendre la decisió de separar-se i, si bé no em va resultar fàcil
acceptar-ho, almenys era una conseqüència lògica, i sovint intuïda, de les tensions que
s’amuntegaven dia rere dia, setmana rere setmana, a casa meva. A més, ja havia pogut observar que
al meu voltant bufaven els mateixos aires de ruptura perquè més de quatre dels companys que
havien començat l’escolarització amb mi s’havien hagut d’enfrontar a aquella realitat. Sabia, doncs,
que la meva situació no era insòlita, però crec que l’experiència dels altres no em va ser de gran
ajuda en aquells moments de crisi familiar.

En poc temps tot va canviar considerablement. No només pel fet que el pare no hi fos

−tampoc no passava gaire temps a casa−, sinó més aviat pel canvi radical que va experimentar la

meva mare i que, de retruc, ens va afectar a nosaltres. Va renovar el seu vestuari, de manera que tots

els seus vestits de senyora no van tornar a sortir de l’armari i, en canvi, els pantalons i les faldilles
texanes no tenien un dia de respir. Va canviar el taló per la sabata plana i només aquest detall ja va
treure-li uns quants anys del damunt. Però, a més, es va tallar els cabells ben curts i va deixar de
maquillar-se... La suma de tot plegat, més un somriure permanent i desconegut al seu rostre, va
aconseguir que de vegades em fos difícil de reconèixer en ella la dona que havia estat mesos abans.

Glòria Llobet, ¿Què t’angoixa, Núria?

(fer a la llibreta)

a) Quina experiència personal explica el narrador d’aquest text? Com la
va viure? Contesta a continuació...

b) Subratlla el fragment del text en què la Núria descriu detalladament el
«canvi radical» de la seva mare.

c) En què consisteix aquest canvi? Contesta a continuació...

d) Què en pensa, ella? Contesta a continuació...





C) Comprensió lectora narrativa. Llegeix el text i respon a les preguntes.



I. Com se sent el vampir que escriu la carta? Escriu a la llibreta

l’opció correcta.

a. Aquest vampir està assedegat de sang.



b. Aquest vampir està cansat de ser-ho.

c. Aquest vampir està encantat de ser-ho.

d. Aquest vampir se sent perseguit per la justícia

II. Quants anys té l’autor de la carta? Escriu a la llibreta

l’opció correcta.

a. No es diu en cap moment del text.

b. Els vampirs no tenen edat, són immortals.

c. L’autor de la carta té prop de quatre-cents anys.

d. L’autor de la carta té més de set-cents anys.

III. Indica amb una X si és cert o fals Completa la graella a la llibreta

Vertader Fals

L’Onofre pot volar i convertir-se en qualsevol animal que vulgui.

Odia el seu poble i la gent que hi viu.

Havia fet algunes escapades a Pratdip.

Ja només vol descansar definitivament.

IV. Indica amb números (1,2,3 4) en quin ordre apareixen els fets en el text.

Completa la graella a la llibreta

Ordre -

Número

Onofre de Dip demana a Antoni de Montpalau que l’elimini

sense massa carnisseria.

El vampir hi explica la seva història.

Antoni de Montpalau comença a llegir la carta d’Onofre de Dip.

Antoni de Montpalau acaba de llegir la carta i sent emoció i

llàstima pel vampir.



V. Què significa l’expressió “ha arribat la meva hora”, subratllada al

text?

Contesta a continuació …..

la poesia

Exercici 2. Comprensió lectora poètica.

A) Llegeix els poemes següents





B) Respon les següents preguntes escrivint l’opció correcta.



La resposta de l’exercici 1 és… Escriu a la llibreta la resposta...

La resposta de l’exercici 2 és… Escriu a la llibreta la resposta...

Exercici 3. Escolta la següent cançó i respon;

Els Catarres - Sota la llum del sol :

https://www.youtube.com/watch?v=3iGIxFIocpA HYPERLINK

"https://www.youtube.com/watch?v=3iGIxFIocpA"

Series capaç de trobar una comparació en la lletra de la cançó? Si la trobes,
copia-la a la

llibreta!
Llegeix el text i respon.

https://www.youtube.com/watch?v=3iGIxFIocpA%20HYPERLINK%20%22https://www.youtube.com/watch?v=3iGIxFIocpA%22
https://www.youtube.com/watch?v=3iGIxFIocpA%20HYPERLINK%20%22https://www.youtube.com/watch?v=3iGIxFIocpA%22




Totes les activitats han d’estar a la llibreta

a) Sabries dir el títol i l’autor de l’obra a la qual pertany el fragment que has llegit?

Respon a continuació:

b) Fes un resum de l’argument de l’obra. A quin gènere teatral creus que

pertany? Raona la resposta.

Respon a continuació:

c) Per què Julieta diu que si troben Romeu amb ella el mataran?

Respon a continuació:

… ELS GÈNERES LITERARIS SÓN:

NARRATIU -



LÍRIC/POÈTIC-DRAMÀTIC/TEATRE !!

Per finalitzar, has de dir almenys

dos autors catalans que facin obres

de cada gènere (En cas de no recordar cap, pots

fer ús d’internet. no tenen perquè estar en vida!):
Escriu-los a la llibreta

Autors Catalans destacats de la narrativa:

Autors Catalans destacats de la poesia:

Autors Catalans destacats del teatre:

REPTE 12:DICTAT!

Exercici 6. Escolta el següent dictat i copia’l a la llibreta.

Entra aquí per escoltar el dicatat:



https://www.gencat.cat/llengua/dictats/arxius/B1gj04festamajor_rapid.mp3

FESTA MAJOR - DICTAT

51
RECUPERACIÓ 2n ESO LLENGUA CATALANA I LITERATURA - IES QUARTÓ DEL REI 2019-

2020

REPTE 3: PRECISIÓ LÈXICA

https://www.gencat.cat/llengua/dictats/arxius/B1gj04festamajor_rapid.mp3


Exercici 7. Aquest és l’ùltim exercici de recuperació, això ja està

fet! Dona un cop d’ull a la teoria següent.





a. Omple els espais amb els mots adequats. copia’l a la llibreta.



a) Escriu en un _________ la seva _______ electrònica actual.

b) Va arronsar els __________ per mostrar indiferència.

c) El professor de matemàtiques ha explicat els_________

fraccionaris? d) Aquell senyal de ________ és triangular.

e) Si t’encamines cap a la ________ indicada, hi arribaràs

abans que els altres. f) S’ha fet un esquinç en un __________

de la cama esquerra.

g) El plat combinat _________ cinc porta calamars i __________ .

h) Una persona assenyada no pot _____ al _____ de drogues.

b. Corregeix els mots que són incorrectes tornant a escriure la frase. Si creus que

està bé, no cal copiar-la. Fer a la llibreta

a) La seva col·lecció de còmics és impressionant: no li falta ni un sol nombre.

b) Durant la classe de socials ella va omplir tres fulles de la llibreta amb apunts.

c) Sempre es recolza a la paret del passadís mentre espera que comenci la classe.



d) Per a la sol·licitud del permís necessitaràs poques dades: nom, direcció i telèfon de

contacte.

e) En aquesta hora del matí el trànsit per la ciutat és molt fluid.

f) El número de participants en la cursa de sacs augmenta any rere any.

felicitats!

si has arribat fins aquí fent tots els exercicis, has acabat

tots els exercicis de recuperació!


