
 
2n d’ESO    DOSSIER D’ACTIVITATS D’ESTIU 

 
ALUMNE: 
 
CONCEPTES 
1. Característiques bàsiques del registre vulgar.  
2. Cita els dos grans corrents del teatre modernista. 

3. Cita els aspectes que es tenen en compte per classificar els sons consonàntics.  

4. Cita els factors que determinen l'ús d'un registre lingüístic.  

5. Relaciona:  

a) Prudenci Bertrana L'auca del senyor Esteve 

b) Raimon Casellas Josafat 

c) Víctor Català La vida i la mort de Jordi Fraginals 

d) Josep Pous i Pagès Els sots feréstecs. 

6. Cita i explica els principals gèneres literaris trobadorescos  

7. Diferencia trobador i joglar  

8. Escriu un exemple d'oració imperativa i un d'oració declarativa. Quines altres modalitats 
oracionals coneixes. Posa'n un exemple de cada.  
 
9. Defineix fonètica  
 

10. Què vol dir que Tirant lo Blanc és una novel·la total?  

11. Què és la reducció vocàlica?  

12. Quina funció sintàctica fan sempre les oracions subordinades adjectives?  

13. En quins grups es divideixen les oracions subordinades adverbials? 



PROCEDIMENTS 

1.- Subratlla l’oració subordinada adjectiva,identifica el pronom relatiu i tot seguit digues 
quina funció sintàctica fa dins l’oració subordinada.  

· La portera, que estava molt enfadada, els va renyar 

· El llibre que he comprat parla de Darwin 

· La casa on viu té les persianes verdes 

· La cau amb què has obert la porta és antiga 

· El noi a qui han regalat el cotxe no té carnet 

· Els periodistes van anar a tots els centres on hi havia un representant sindical  

· Haurem de canviar la taula on estudies 

·L’energia solar és un recurs natural que cal potenciar 

2. Quina de les oracions de l’exercici anterior és adjectiva explicativa? Escriu-la.  

3. A partir de dues oracions, construeix-ne una de composta, fent servir el PRONOM 
RELATIU (subordina la segona a la primera).   

· La novel·lista Escriu un capítol cada semana 

·T’he parlat de la novel·lista 

· Van homenatjar els esportistes.  

·Els esportistes van travessar la muntanya 

 · El rellotge no té busques 

· M’he comprat un rellotge 

·M’ha portat a un restaurant 

· El restaurant és acollidor 

4.  Subratlla l’oració subordinada substantiva, indica’n el tipus i digues quina funció 
sintàctica fa.  

– He vist que hi havia un jove amb ella 
  
– Li ha semblat bé que ho diguessis tu 
  
– El nostre desig és que aprovis les oposicions 
  
– La por que es mori l'horroritza 
  
– Estic contenta que hagis vingut 



5.  En les oracions següents subratlla l'oració subordinada adverbial i digues de quin tipus és:  

 1.       Vam perdre la cartera quan fèiem cua al zoològic.  

  

2. Fes-ho com si ho haguessis de presentar en un concurs.  

  

3. No es podia recordar d'on ho havia tret.  

  

4. Porteu-li la bossa on ella us digui.  

  

5. Ha pintat la paret de color verd perquè aquest color li agrada molt.  

  

6. No ho ha fet perquè se n'ha oblidat.  

  

7. Ve d'hora perquè puguem plegar abans. 

  

 

6. Digues la funció sintàctica dels complements subratllats en aquestes oracions i substitueix-
los pels pronoms febles que correspongui:  
1. La Carme comprarà dues corbates al seu pare. 

2. La Cristina ha comprat les flors per a l’Empar. 

3. Encomana les sabates per a la teva filla. 

4. Escriuré les cartes per als nens. 

5. He comprat la llibreta per a la Maria. 

Ahir vaig portar el nostre gat a les teves nebodes. 

7. Han enviat les entrades per a la teva amiga. 

8. Portarem molts caramels per als seus nebots. 

9. Va traure les sabates del calaix. 



10. La professora pregunta la lliçó a elles. 

11. En Jordi va dir la veritat a ella. 

12. Ja he donat els caramels a ells. 

 

13. Hem de buscar una taula antiga per a Lluïsa. 

14. Demà compraré uns geranis per a vosaltres. 

15. La  Roser va dibuixar un retrat molt bonic als seus amics. 

16. Ja heu posat les plantetes al rebedor? 

17. Amagarem els fruits dins la cistella. 

18. Plantareu cebes i carxofes a l’hortet? 

19. Aquell home sempre venia alguna cosa als seus veïns. 

20. Vaig portar uns quants caramels per a la teva neboda. 

7. Escriu en discurs indirecte les frases següents:  

-Fes la feina! 

-No aniré a comprar el llibre de lectura. 

8. Fes el resum de cadascuna de les lectures obligatòries del curs:  

MECANOSCRIT DEL SEGON ORIGEN i LA CLOSCA PELADA DELS CRETINS 

 
 
 

 
 

 
 

 


