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• Assenyala les oracions certes i corregeix les falses:

a) Les vocals es caracteritzen perquè l’aire troba obstacles en sortir per la
boca.
b) El català té més vocals gràfiques que sons vocàlics.
c) Les vocals en posició tònica poden ser tancades o obertes.
d) Segons el punt d’articulació, les vocals poden ser anteriors, posteriors
i laterals.
e) En la varietat dialectal del català oriental no existeix el so de la vocal
neutra.

• Escriu el símbol del so vocàlic que correspon a cada part de l'esquema:



• Subratlla la síl·laba tònica de cada paraula i digues si la vocal és oberta o
tancada:

a) freqüent
b) concert
c) tornar
d) Flaçà
e) concepte
f) setmana
g) resposta



h) indici
i) fosca

• Llegeix el text següent en veu alta i indica’n les vocals e i o obertes:

Saludeu-lo si el trobeu

L’avi sempre és a la porta de l’escola. Matí i tarda. A l’entrada i a la
sortida. Saluda les mares atrafegades i els nens que hi arriben sols amb
l’autocar urbà. Els apressa, perquè no facin tard. «Va, que ja sona la
música!», els diu. Perquè quan sona la música és que han obert les
portes. Jo primer em pensava que era el vigilant del pavelló esportiu, que
és al costat de l’escola, i és allà on els petits van a fer natació.
M’imaginava que sortia per veure passar els nens, repentinats, alguns, o
escabellats, els altres. Alguns menjant-se sense gana quatre cereals d’un
tàper (impensable, aquesta excentricitat, quan érem petits); d’altres,
com hem explicat més d’un cop, donant puntades de peu a qualsevol
pilota no reglamentària. Nenes en grup, enraonant, com les dones que
seran. Nens que –i aquest gest sí que el recordem de quan érem petits–

s’agafen de tres en tres per les espatlles, qui sap per a quina urgent conspiració.

EMPAR MOLINER, ara.cat

• Indica quina vocal falta en cada una de les paraules següents:

a) canc_ller
d) av_rrir-se
g) cal_rós
b) brúix_la
e) conten_dor
h) lín_a
c) av_ria
f) bat_dora
i) _mbaixada



• Completa la llista següent amb les paraules que hi falten. Tingues en
compte que en algunes paraules de la mateixa família, la vocal canvia.
Després, tria tres parelles de paraules i escriu una oració amb cada
parella.

• Escriu les paraules que corresponen a cada una de les definicions
següents:
a) Banda amb dibuixos que es posa com a decoració en una superfície.
b) Trobar una cosa que no es coneixia.
c) Sentir tristor d’estar absent d’un lloc o d’haver perdut algú o alguna
cosa.



d) Corrompre (algú) amb diners o amb una recompensa a fi d’aconseguir
alguna cosa, especialment il·lícita o injusta.
e) Producte líquid que s’aplica a la superfície d’alguns objectes per
donar-los brillantor o protegir la superfície de l’aire o de l’aigua.

• Indica quines vocals falten en el text següent, llegeix-lo en veu alta i para
atenció al grau d’obertura que tenen:

L’_nfermer de l’equip de futbol va arribar a casa i va començar el rit_
d’encendre l’ord_nador. Volia buscar un viatge a S_rdenya per celebrar
el tri_mf del seu equip i el decliv_ del contrincant. L’eufòria
momentàn_a, però, la hi va arr_vatar la por malaltissa a la insegur_tat
dels mitjans de transport aeris.

• Classifica els trets següents segons si formen part de l’adequació o de la
coherència. N'hi pot haver algun que formi part de les dues propietats
textuals.

a) L’àmbit d’ús d) El canal
b) El tema e) La variació lingüística
c) Les idees secundàries f) El grau de formalitat

• Assenyala les oracions certes i corregeix les falses:



a) L’adequació és el conjunt de recursos lingüístics que s’utilitzen perquè
un text s’adapti a una situació comunicativa.
b) La intenció comunicativa i l’àmbit d’ús són característics de la
coherència.
c) El canal pot ser col·loquial o formal.
d) El tema del text pot ser la idea principal o la secundària.

• Llegeix el text següent i explica’n la progressió temàtica:

ELS OBLIDATS ‘BOSCOS SUBMARINS’

Els fons marins estan habitats per comunitats d’organismes molt
diverses. Per exemple, hi trobem herbeis de fanerògames marines com la
posidònia en zones someres, així com extensions sorrenques que
semblen –només a ull nu– desproveïdes de vida i alguers. A més fondària,
allà on domina la penombra, hi ha comunitats bentòniques dominades
per animals sèssils.
En les costes rocoses mediterrànies, per exemple, hi trobem les
comunitats de coral·ligen, una estructura constituïda sobretot per algues
carbonatades i per animals com els suspensívors (que s’alimenten de les
partícules de matèria orgànica en suspensió), entre d’altres. De fet,
podríem dir que el coral·ligen té una estructura molt similar a la d’un
bosc, on la funció estructural dels arbres la farien tant les algues com les
espècies animals (gorgònies o esponges, per exemple) que proporcionen
hàbitat per a d’altres esponges, ascidis, briozous, hidraris i poliquets,
així com a altres constituents d’aquestes comunitats, com alguns
epibionts, i animals mòbils (mol·luscs, crustacis, picnogònids, poliquets,
equinoderms i peixos) que viuen entre l’estructura del coral·ligen. Es
tracta d’un ecosistema ric, divers, i d’una complexitat ecològica
extraordinària.

globaltalentnews.com

• Assenyala el subjecte i el predicat de les oracions següents i digues de
quin tipus són:

a) El sopar ha estat preparat amb ingredients ecològics.



b) L’institut ens obliga a dur justificant per sortir abans d’hora.
c) El centre comercial està sent vigilat pel guarda de seguretat.
d) El metge m’ha donat els resultats de l’analítica.

• Classifica aquestes oracions al quadre segons les diferents
característiques sintàctiques:

a) Lluís Claret és un violoncel·lista que va néixer a Andorra l’any 1951.
b) Vaig a la muntanya tots els caps de setmana.
c) Per què es van extingir els dinosaures?
d) Si tens pressa pots anar pel camí curt, però el llarg és més bonic.
e) Cada any hi ha menys gel a l’Antàrtida.

• A quina modalitat oracional pertany cada una de les oracions següents?

a) M’agradaria que et poguessis quedar.
b) Potser anirem al cinema el cap de setmana.
c) Quina gana que tinc!
d) Obre la finestra, que fa calor.
e) A quina hora és el concert?
f) Se m’ha punxat la roda de la bici.

• Escriu una oració de cada un dels tipus que es demanen a continuació:



a) Una oració impersonal dubitativa.
b) Una oració atributiva interrogativa.
c) Una oració composta exhortativa.
d) Una oració personal desiderativa.

• Associa cada definició amb el concepte corresponent i afegeix-ne un
exemple:
a) Remet a un element concret del món real. 1) Significat
b) Representació mental d’un objecte o una idea. 2) Significant
c) Sons o lletres que formen les paraules. 3) Referent

• Hi ha una raó lògica per la qual es relacionen el significat i el significant?
Explica per què.

• Quina relació semàntica s’estableix entre les paraules següents?

a) comprar – vendre

b) roig – vermell

c) cadira – taula – armari – moble

d) verd – gris – groc – ataronjat

e) ajudar – auxiliar – socórrer

• Llegeix la definició següent i respon les preguntes:

SALUT

f med
Estat en què l’organisme, lliure de malalties, exerceix normalment
totes les seves funcions.
Segons l’OMS, la salut és «l’estat de complet benestar físic, mental
i social, i no tan sols l’absència d’afeccions o de malalties».

enciclopedia.cat
a) Quin camp semàntic hi predomina?
b) Subratlla de blau una parella d’antònims.
c) Subratlla de vermell una parella de sinònims.



d) Subratlla de verd un hiperònim i un hipònim i afegeix-ne dos
hipònims més.

• Escriu un text de cinc ratlles que inclogui paraules que  exemplifiquin les
relacions semàntiques següents:

a) Una parella d’antònims.
b) Dues parelles de sinònims.
c) Un hiperònim i tres hipònims.
d) Un camp semàntic que contingui almenys quatre paraules.

• Indica si les oracions següents són certes (C) o falses (F) i corregeix les
falses:

a) Un mateix so es pot escriure amb diferents lletres.
b) Tots els sons es poden escriure amb diferents lletres.
c) Una mateixa lletra pot representar diferents sons.
d) Totes les lletres poden representar diferents sons.

• Indica amb quin criteri de classificació de les consonants es relaciona
cada una d’aquestes definicions:

a) Tret que es caracteritza per la vibració o no de les cordes
sonores.

b) Manera com s’obstrueix la sortida de l’aire.
c) Part de la boca on es produeix l’obstacle al pas de l’aire que

expirem.

• Classifica els sons consonàntics següents:



• Indica el nom dels punts d’articulació destacats en la il·lustració:



• Escriu una paraula amb cada un dels sons següents:

a) palatal africat sonor
b) velar oclusiu sord
c) palatal nasal sonor
d) alveolar ròtic vibrant sonor

• Completa les paraules següents amb la consonant b o v:



a) tram__i e) ri__a i) tro__ar
b) mò__il f) o__lidar j) co__ard
c) a__et g) ta__erna k) can__i
d) ca__alcar h) gra__ar l) re__entar

• Escriu una paraula derivada de cada una de les paraules següents:

a) calb e) corba
b) llavi f) prova
c) savi g) cervell
d) escriba h) lliure

• A totes aquestes paraules els falta la consonant oclusiva final.
Completa-les i explica la norma de les oclusives a final de paraula.

a) estóma__ e) pàl·li__ i) rum__
b) ràpi__ f) besu__ j) catàle__
c) tu__ g) salu__ k) perdu__
d) llo__ h) ado__ l) pessi__

• Omple una taula com aquesta amb les paraules de l’activitat anterior i
afegeix-ne tres exemples de cada tipus:



• Llegeix el text següent i respon les preguntes.

La música és estètica en estat pur
Manual imprescindible del perfecte artista pop (V)

La gent pensa que les melodies s’escriuen per inspiració, per
motivacions personals, per gust… i és així en la majoria dels casos. Al
principi ho veus d’aquesta manera i està bé, però tu ets músic i saps que
els elements amb què treballes són molt escassos. Estam parlant, a la
pràctica, de només set o vuit notes, tot el que tens per fer feina els
següents quaranta anys. Per això arriba un dia que et pares a pensar com
ho fas per escriure una melodia. Comences a veure en les notes les
estrelletes d’una constel·lació que es van encadenant d'esquerra a dreta a
diferents distàncies i altures. Un pentagrama no s’allunya gaire
d'aquesta imatge, és un gràfic que explica l'essència de la música amb un
dibuix molt senzill. Una melodia ben escrita queda molt guapa damunt
del paper, fa la mateixa sensació d’estar mirant una constel·lació
perfecta, o potser és a l'inrevés. El nostre ideal de bellesa està tret de la
naturalesa. […]
És molt important que deixis de pensar a què et recorden les melodies
que escrius, què et suggereixen, quins sentiments et provoquen, a quin



estil et remeten. La pintura pot ser abstracta o figurativa. La música
sempre és un llenguatge abstracte, no la vulguis omplir d’un significat
que no té. Llevat que et vegis en la tediosa situació d’haver de fer bandes
sonores. És estètica en estat pur, i serveix per explicar un munt de coses
que només es poden fer entendre amb música. Per això es va inventar,
fes-ne un bon ús.

JOAN MIQUEL OLIVER, ara.cat

a) Quins elements díctics trobes en el text? Creus que la funció que fan és
important? Explica per què.
b) Reescriu el segon paràgraf eliminant-ne els díctics.
c) A quins elements fan referència els pronoms febles que s’han destacat
en el text?
d) Quins mots del camp semàntic de la paraula música trobes al text?
e) Explica la metàfora que hi ha en el text.
f) Localitza el connector del text i indica de quin tipus de connector es
tracta.
g) Consideres que es tracta d’un text molt modalitzat o poc modalitzat?
Explica-ho amb exemples.
h) Escriu un altre consell per al «perfecte artista pop». Inclou almenys
dues classes de connectors i indica de quin tipus és cadascun.

• Indica quines de les oracions següents tenen un predicat nominal:

a) Aniré a descobrir països llunyans.
b) Estic agraïda pel que heu fet.
c) Mara Aranda és una cantant de música folk.
d) La dona de la guitarra vol tocar una cançó.
e) El poble sembla abandonat.

• Indica en quins casos el predicat nominal és de caracterització i en quins
casos és d’identificació:

a) La meva mare està malalta.
b) En Pol és el director de l’escola.
c) El dinar amb la família ha sigut molt agradable.



d) La Núria és la companya d’en Torreblanca.
e) La Carme és molt seriosa.

• Completa una taula com la següent amb el sintagma o l’exemple adequat.
Després, subratlla l’atribut en els exemples.

• Llegeix el text següent, identifica els predicats nominals i indica de quin
tipus són. Després substitueix-los per un pronom feble.



• Quins d’aquests textos es relacionen amb un llenguatge literal i
denotatiu?



a) un poema
b) un text de divulgació científica
c) un anunci publicitari
d) una notícia
e) un acudit

• Llegeix aquest text i indica en quins paràgrafs predomina el llenguatge
denotatiu i en quins predomina el connotatiu.

Sense urpes

Tinc un gat negre, o és ell que em té a mi. Quan treballo, de vegades,
ordinador a la falda, cara de concentració, aliena al món, se’m rebel·la. Se
m’asseu al damunt, m’immobilitza els braços, ronroneja mentre em
mira fixament.
M’acosta la pota al nas, als llavis, a les galtes. M’acarona, sense urpes,
suaument. Recolza el cap al meu pit, tanca els ulls. Sucumbeixo, llavors.
Deixo un moment l’ordinador, li passo la mà pel llom, per sota la
barbeta, li agafo una pota, l’abraço. El pèl tan suau, el ronroneig tan dolç.
El moc una mica, llavors, el recol·loco. El just per poder continuar
escrivint el que sigui que escric; una traducció, un article, un tuit, un
post. Quan se’n cansa se’n va, normalment no gaire lluny, a ignorar-me
un altre cop.
Com m’agradaria que les persones fóssim així de netes. Ei, fes-me cas,
sóc aquí. Acarona’m la vida amb els dits. Ei, ara ja està, marxo una estona
a fer la meva. No pateixis, no me’n vaig lluny, soc per aquí.
I la vida un voler-se anar trobant quan ens va bé, un fer-nos cas quan
ens cal, un deixar-nos estar quan ens convé. Sense urpes, dits suaus de
coixinet.

belolid.wordpress.com

• Observa la fotografia i escriu dos textos breus: un en què predomini el
significat denotatiu i un altre en què predomini el connotatiu.



• Indica quines oracions són certes (C) i corregeix les falses (F).

a) Un diftong és la pronúncia en una mateixa síl·laba de dues vocals
fortes.
b) Una vocal precedida de gu- o qu- forma un diftong decreixent.
c) Un hiat és la pronúncia en síl·labes diferents de vocals contigües.
d) La dièresi pot marcar la pronúncia de la u en els hiats güe, güi, qüe,
qüi.
e) La dièresi no es posa quan la vocal en qüestió porta accent gràfic.



• Classifica les paraules següents en una taula com aquesta segons el tipus
de diftong que tenen.

a) boira d) treure g) ioga
b) pau e) pingüí h) coure
c) quota f) quatre i) feina

• Separa en síl·labes les paraules següents i contesta:.

Què tenen en comú?

a) paciència d) al·lèrgia g) actuació
b) viatge e) misteriosa h) història
c) condició f) sèrie i) Míriam

• Explica per què les paraules següents porten dièresi:

a) aigües c) veïna e) Raül
b) qüestió d) produïen f) països

• Separa aquest fragment en síl·labes:



Quan sona el telèfon, el gos i la gossa estan a punt de sortir per anar al
teatre. El gos despenja: és el porc, el seu amic i soci. Per la respiració i els
xiscles, interpreta que el porc està trasbalsat i l'escolta. [...] El gos tapa
l'auricular i, en veu baixa li borda a la gossa: «És el porc. S'ha barallat
amb la truja. Vol que ens veiem». Ella fa una ganyota que, en l'escala
domèstica de perills, ell situa entre la contrarietat i el retret. [...] El gos
voldria explicar-li que no pot ser, que ha d'anar al teatre, però, alhora, li
sap greu per l'amic i preveu que acabarà cedint, tot i les conseqüències
que entreveu en els sospirs amenaçadors de la gossa.

• Llegeix amb atenció el text següent i respon a les preguntes:

Vaig fer un bot com si un llamp m'hagués caigut damunt. Em vaig fregar
els ulls. Vaig mirar amb tota l'atenció. I vaig veure un noiet estrafolari
que em mirava amb posat greu. Teniu, aquest és el millor retrat que,
temps després, me n'ha sortit, d'ell. Però el meu dibuix, naturalment, no
és, ni de bon tros, tan xiroi com el model. No és pas meva, la culpa. La
gent gran em varen desanimar de la carrera de pintor quan tenia sis anys,
i encara no havia après a dibuixar res, passat de boes tancades i boes
obertes. Contemplava, doncs, aquesta aparició amb un pam d'ulls, sense
saber avenir-me'n. No oblideu que em trobava a mil milles de tota terra
habitada. [...] Quan, un cop refet, vaig poder parlar, li vaig dir:

—Però què hi fas, aquí?
I ell, tot suau, com si es tractés d'una cosa molt seriosa:
—Si et plau, dibuixa'm un xai...

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, El Petit Príncep

a) Extreu del text les paraules amb diftong i classifica-les en una taula com la
següent segons si aquest és creixent o decreixent.



b) Identifica les paraules amb hiat i separa-les en síl·labes.

• Localitza la síl·laba tònica de les paraules de la llista següent i
accentua-les si correspon:

a) anire d) ciencia g) enyorança
b) policia e) practicament h) diran
c) platan f) examens i) Àngels

• Forma adverbis a partir d’aquests adjectius i accentua’ls si cal.

fàcil teòric directe ràpid hàbil

• Per què porten accent les paraules següents?

món mà són té pèl

• Llegeix el text següent i contesta les preguntes.

Segona carta de Robert Walton
A la senyora Saville, Anglaterra
Arhangel, 28 de març de 17…

Els dies passen molt lentament mentre em veig envoltat de neu i gel. Ja
he llogat un vaixell i tinc una tripulació de confiança al meu càrrec.
Tanmateix, em sento sol. Trobo a faltar un amic amb el qual compartir



els moments de felicitat o d’abatiment. Res m’agradaria més que poder
confiar els meus sentiments a algú com jo. Ho havia d’haver pensat
abans de sortir d’Anglaterra. Però ja em coneixes, Margaret. Sóc
impulsiu en excés i la impaciència, de vegades, em juga males passades.
Així i tot, no em queixo. Els mariners que m’acompanyen són bona gent
i, ara que s’acaba l’hivern, amb ells em faré a la mar quan el temps ens
doni el vistiplau.
Recorda’m amb afecte si no reps mai més notícies meves.
El teu germà, que t’estima, Robert Walton

MARY SHELLEY, Frankenstein

a) Identifica els trets següents de la carta anterior: emissor, receptor,
data, lloc, fórmules de salutació i comiat i cos.

b) Quin to utilitza l’emissor? Justifica-ho amb exemples. Per què creus
que és així?

• Relaciona els elements següents per crear afirmacions sobre els textos
personals i les TIC:

a) Els textos TIC… 1. són els principals formats en l’àmbit de les TIC.
b) El llenguatge de les TIC… 2. comparteixen trets amb l’oralitat.
c) Les icones… 3. sol ser senzill.
d) El blog, la missatgeria instantània i les xarxes socials...4. transmeten
informació no verbal.

• Escriu una conversa en format de missatgeria instantània seguint
aquestes indicacions:

• Ha de ser una conversa entre dos companys de classe.

• Escriu, com a mínim deu intervencions per a cada persona.
• Inclou-hi, almenys, tres emoticones que puguis dibuixar o inserir amb el processador

de textos que utilitzis.

• Assenyala els complements directes d’aquestes oracions. Després,
inventa altres complements directes per a les oracions.



a) Ha regat les plantes del jardí. d) Tanca la porta, si us plau.
b) En Pere sap parlar japonès. e) Has comprat el pa?
c) He vist a ella. f) En Dani té una germana bessona

• Identifica els complements indirectes de les oracions següents i
substitueix-los pel pronom corresponent:

a) El cantant ha dedicat la cançó als meus amics.
b) A mitja tarda portem el sopar a l’àvia.
c) He escrit a mà una carta per a tu.
d) Tornaré demà el llibre a en Joel.
e) Les pel·lícules de por no agraden a tots.

• Completa les oracions amb les preposicions corresponents:

a) Sempre ens queixem ______ la contaminació.
b) Estic pensant ______ un somni que tinc cada nit.
c) Em culpa a mi ______ no arribar a l’hora, i l’impuntual és ella.
d) En Manel no s’atreveix ______ anar a casa els veïns a buscar la
pilota.
e) Estan d’acord ______ tu; pensen el mateix.
f) L’Aina s’interessa ______ l’arquitectura. Té clar què vol estudiar.

• Llegeix aquest text i indica els complements directes, indirectes i de
règim verbal que hi trobis:

—Perdona —va murmurar la senyora Bartolotti, i en aquell moment, es va recordar del

gelat de gerds—. Per l’amor de Déu! —va exclamar!—, el gelat s’està desfent!
Va treure el gelat de la bossa de plàstic, va córrer cap a la cuina, va
destapar el paquet familiar i en va abocar el contingut en una plata de
vidre. Va treure un pot de llautó de l’aparador de la cuina. Dins el pot de
llautó hi havia neules ben llargues i primes. Va clavar les neules a les
boles de gelat. Feia la mar de bonic, com un eriçó amb llargues pues.
Llavors la senyora Bartolotti va dur a Konrad, al menjador, la plata de
vidre amb l’eriçó de gelat.
—Mira —va dir a Konrad—, t’agradarà, és boníssim.



—Es pot menjar gelat quan no és estiu? —va preguntar Konrad.

—I tant que sí! —va exclamar la senyora Bartolotti—. De gelat, se’n pot menjar sempre!

A l’hivern encara agrada més. Quan més agrada menjar gelat és quan neva.
CHRISTINE NÖSTLINGER, Konrad o el nen que va sortir d’una llauna de

conserves

• Escriu al costat de cada paraula els mots genèrics de la llista que li
corresponguin:

animal -  mamífer - terrestre - marí - herbívor - carnívor

a) ovella
b) tauró
c) tigre
d) balena

• Identifica almenys sis paraules del text que formen part del mateix camp
semàntic i indica el camp al qual pertanyen:

La casa del carrer del Sol, la construí el meu pare en el lloc que abans en
deien el Camp dels Ous, ja oberta el carrer que va de la població a l'estació
del tren petit. Aquesta casa tingué una disposició contrària a la del carrer
Nou, on vaig passar la infantesa. La façana d'aquesta donava a
tramuntana, i així els darreres eren excel·lents. Encara recordo les
tertúlies en el seu menjador assolellat, amb la petita i tibada senyora
Enriqueta, tan bondadosa, lleugerament herpètica, tan ben empaquetada
dins de la cotilla. La casa del carrer del Sol, per contra, té la façana a
migdia i, per tant, les habitacions d'estar donen a tramuntana i són
ombrívoles i fredes. Aquesta situació s'hauria en part corregit amb la
construcció d'una galeria sobre les habitacions de la planta baixa.
Aquesta galeria, però, no fou mai construïda, i així, des que entràrem a la
casa, ens haguérem d'habituar al fred.

JOSEP PLA, El quadern gris

• Indica si aquests grups de paraules pertanyen al mateix camp associatiu
o al mateix camp semàntic i explica per què:



a) suc, te, aigua, cafè, llimonada, orxata
b) pluja, fred, tarda, xocolata, conte, xemeneia
c) estiu, poble, muntanya, cosins, vacances, tennis
d) cullera, cassola, forquilla, plat, olla, paella

• Escriu cinc paraules del camp associatiu que t’evoquin aquests mots i
explica per què:

a) cinema b) platja c) música

• Tria un dels camps associatius de l’activitat anterior i escriu un text de
sis ratlles en què utilitzis totes les paraules que has escrit.
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