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DEURES DE CONFINAMENT 4ESO D/E 

Institut Josep Tapiró, març 2020 



Ciències socials /Rubén Gómez 

 

ACTIVITAT: EL DIARI D’ANNA FRANK 

Presentació activitat 

Sabeu qui va ser Anna Frank? Sabeu per què és tan coneguda? 

Els objectius d’aquesta activitat van més enllà de conèixer la història d’Anna Frank, aquests 

també inclouen conèixer i reflexionar tant sobre  l’antisemitisme del nazisme, com sobre l’odi  

i la por a l’altre, així com per parlar dei les emocions que ens genera el viure confinats durant 

un període de temps concret. 

Material 

➢ El diari 

- Lectura obligatòria d’un fragment del Diari d’Anna Frank: 

http://eumoeditorial.com/tasts/AnnaFrank_mostra.pdf  

- Lectura voluntària, NO recomanable per alumnes d’Acollida, de l’obra completa: 

https://curscatala2014cpnl.files.wordpress.com/2014/11/diari-dana-frank.pdf  

 

Recursos informació 

➢ Vídeos: 

- La història d’Anna Frank: 

o https://www.youtube.com/watch?v=XP5qNMgEy2M 

o https://www.youtube.com/watch?v=o86ASk7jOBc 

- El nazisme i l’antisemitisme: 

o https://www.youtube.com/watch?v=TaayRWuTyLA 

o https://www.youtube.com/watch?v=XEZsGtGRkrk 

➢ Lectures 

- Articles: 

o 7 preguntes sobre Anna Frank: https://www.bbc.com/mundo/noticias-

48609625 

o Els diaris de l’Holocaust d’Anna Frank i altres joves autors: 

https://www.annefrank.org/es/ana-frank/en-foco/los-diarios-del-holocausto-

de-ana-frank-y-otros/ 

http://eumoeditorial.com/tasts/AnnaFrank_mostra.pdf
https://curscatala2014cpnl.files.wordpress.com/2014/11/diari-dana-frank.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XP5qNMgEy2M
https://www.youtube.com/watch?v=o86ASk7jOBc
https://www.youtube.com/watch?v=TaayRWuTyLA
https://www.youtube.com/watch?v=XEZsGtGRkrk
https://www.bbc.com/mundo/noticias-48609625
https://www.bbc.com/mundo/noticias-48609625
https://www.annefrank.org/es/ana-frank/en-foco/los-diarios-del-holocausto-de-ana-frank-y-otros/
https://www.annefrank.org/es/ana-frank/en-foco/los-diarios-del-holocausto-de-ana-frank-y-otros/
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➢ Imatges 

 

 

 

Tasques 

Pas 1. Què hem de fer a partir de la informació proporcionada (podeu ampliar la 

informació consultant el llibre i/o altres fonts).  

1. Explica qui va ser Anna Frank, què va fer i per què és tan coneguda arreu del món. 

2. Explica com era la política antisemita del règim nazi. 

Pas 2. Reflexionem, opinem, comentem i argumentem. 



3. Escriu i comenta la teva opinió sobre la figura d’Anna Frank i sobre el seu famós diari 

(idees que pots utilitzar: l’hauríem de llegir a classe, rebutjaries publicar-lo com van 

fer alguns editors a la dècada de 1950, etc.) 

4. Escriu i comenta la teva opinió sobre les següents qüestions:  per què a vegades 

l’ésser humà persegueix, menysprea, odia, insulta i fins i tot mata a altres persones 

pel fet de pensar i/o ser diferents? La por a l’altre pot ser un dels motius? un context 

de crisi social, polític i econòmic pot influir en l’aparició d’aquests sentiments i actituds 

entre nosaltres? 

Pas 3. Redacteu el vostre diari personal durant el confinament 

5. Seguint l’exemple d’Anna Frank  i de moltes altres persones que han escrit i escriuen 

un diari personal, us convido a que n’escriviu el vostre propi diari. Aquest  serà un 

document, una font escrita, on podreu posar per escrit com us sentiu, com us afecten 

les notícies que escolteu  i  on sereu capaços, al mateix temps, d’explicar les coses 

que feu durant el dia (ajudeu a casa, a què jugueu, què llegiu, quina música 

escolteu,...).  

 

Com ho podem fer? 

Ho podeu fer tant per ordinador (document de Drive, word o altres) o escrit a mà en una 

llibreta (l’esborrany) i en fulls en blanc quan me’l lliureu. 

 

 

Anglès /CristinaCabré 

 

VOCABULARY,  

1.  Match the words with the pictures (1-10)  
 

1.   

 

B _ _ _ _ _ _ _ 

6.  

R _ _ _ 

 

2.   
7.   
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D_ _ _ h_ _ _ 
 

 

S _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

3.  

E _ _ _ _ _ _ _ 

 

8.  

 

T _ _ _ _ _ 

4.  

G _ _ _ _ _ _ 

 

9.   

P _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

5.  

M _ _ _ - _ _ 

10.  

N  _ _ _ _ _ _ _ 

 

bracelet necklace 

glasses Sunglasses 

piercings Earrings 

tattoo Dyed hair 

ring Make-up 

 

 
 

 
 
 
Reading 
 

 
YOU CAN’T WEAR THAT HAT! 

 

My name is Rachel  

 
1. There’s a market every Sunday in London called Spitalfields market. I often go there to look 

for clothes and CDs. Today, I’m taking Abby  there for the first time. Dan  



and Hanif are coming along too. Hanif usually likes shopping for clothes, but Dan is 
never really into fashion. He always prefers buying CDs. 
 
2. Hanif always wears trendy clothes. Bright colours really suit her because of her black hair and 
dark skin. She often wears hats too. Dan always looks good in a pair of jeans and a T-shirt, he 
sometimes wears hats but he doesn’t usually  wear bright colours, I don’t know why but they 
really don’t’ suit him. 
 
3. Abby: “That hat is so cool, Dan. Buy it!” 
    Dan: “How do I look, Rachel?” 
    Rachel laughing: “You look like a potato” 
It was only a joke but Dan didn’t take it very well. He looked hurt for a moment, and that’s 
unusual for him – he’s usually really cheerful. I tried to explain, but made it worse. 
    Rachel: “I’m sorry, but that hat isn’t you. It’s too … trendy”. 
    Dan: “Oh, right. So I’m old-fashioned, am I?”  
 
Help! Why are relationships so difficult? 
 

 

 

 

1. Answer the questions:  

1. How often is Spitalfields market? 

a) every day  b) every Sunday 

2. What does Rachel buy? 

a) clothes and CDs  b) only clothes 

5. Was Dan offended by Rachel? 

a) Yes, he was    b) No, he wasn’t 

6. Was Rachel surprised when Dan got 

upset? 

a) Yes, she was   b) No, she wasn’t  

7. What happened when Rachel tried to 

explain? 

a) She was happy  b) she made it worse 

3. What clothes does Dan usually wear? 

a) sport clothes   b) jeans and a T-shirt 

4. According to Rachel, do bright colours suit Dan? 

a) Yes, they do   b) No, they don’t 

2. True or false: 

___________________________________________ 

1. The market is open every day 

2. It’s Abby’s first time at the market 

3. Hanif often wears hats 

4. Rachel thinks relationships are easy. 

 

3. Choose which words in the previous text are related with their proper definition on the 

left.   

1. place for shopping, usually in the open area. a) laugh 

b) market 
2. synonym to fashionable, opposite to old-fashioned. a) hat 

b) trendy 
3. a piece of clothing to wear on our heads. a) hat 

b) cool 
4. show happiness by making a loud noise and smiling broadly. a) trendy 

b) laugh 
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5. synonym to animated, entertaining, opposite to dull and boring. a) market 

b) cool 
 
 
 

 GRAMMAR  

1. Read the adverbs of the chart and find three of them in the previous text.  

Ask the students to set the rules of use of these adverbs from looking at the text and write 

the rules on the blackboard  

Always Never 

Occasionally Often 

Usually Sometimes 
 

 

RULES FOR FREQUENCY ADVERBS 
Use adverbs of frequency to say how often you do something. Adverbs of frequency 
are often used with the present simple because they indicate repeated or routine 
activities. For example, They often go out for dinner.  
Adverbs of frequency include (form most often to least often):  

always 
usually 
often 
sometimes 
occasionally 
seldom 
rarely 
never  
 

 
1. If the sentence has one verb (e.g. no auxiliary verb) put the adverb in the middle of 
the sentence after the subject and before the verb.  
Examples  

Tom usually goes to work by car. 
Janet never flies. She always goes by bus.  

2. Adverbs of frequency come after the verb 'be':  
Examples  

I am never late for work. 
Peter is often at school.  

3. If the sentence has more than one verb (e.g. auxiliary verb), put the adverb of 
frequency before the main verb.  
Examples  

I can never remember anything! 
They have often visited Rome.  

4. When using adverbs of frequency in the question or negative form, put the adverb 
of frequency before the main verb.  
Examples  

She doesn't often visit Europe. 
Do you usually get up early?  



 

 

 

2. Choose the correct  sentences with the adverbs in their correct 

position.  

 

1) He often listens to the radio. //  He listens often to the radio.  

2) They read sometimes a book. //  They sometimes read a book.  

3) Pete never gets angry. // Never Pete gets angry.  

4) Tom usually is very friendly. // Tom is usually very friendly.  

5) I take sometimes sugar in my coffee. // I sometimes take sugar in my coffee.  

6) Often Ramon and Frank are hungry.//  Ramon and Frank are often hungry.  

7) My grandmother always goes for a walk in the evening. //  

 My grandmother goes always for a walk in the evening.  

8) Walter helps usually his father in the kitchen. //   

Walter usually helps his father in the kitchen. 

 

9) They never watch TV in the afternoon. // They watch never TV in the afternoon.  

10) Christine smokes never. //  Christine never smokes. 

 

 

 

READING  

 
1. Read the article of a magazine and answer a comprehension question.  

 

 

THIS IS MY BEST FRIEND 

By Cathy 

 

(A) My best friend is called Sam. I think he’s 

very trendy and he likes fashion. 

Sometimes he wears quite unusual or 

scruffy clothes, but he always looks cool. 

He’s got dark hair, but he has dyed some 

 

(B) He’s quite an independent person. He’s 

quiet and he enjoys being alone. On the 

other hand, he’s also friendly and he’s got 

a good sense of humour. The only bad 
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of it blonde. He’s got an earring in one ear. 

However, he doesn’t wear any other 

jewellery. 

thing is that he’s sometimes a bit moody 

and can get annoyed easily. 

 

(C) One thing he loves is playing the guitar. He’s really good and he practises a lot, 

although he doesn’t play in a band. One thing he hates is going out with very large 

groups of people. He prefers going out with two or three friends. 

 

 

1. Match the headings 1-3 with the paragraphs A-C  
 

1. Personality  

2. Image  

3. One thing he loves and one thing he hates  
 

 

2. True or false  

1. Her best friend is called Peter. 2. He always looks cool. 

3. He’s got an earring in one ear. 4. He doesn’t like being alone. 

5. He’s sometimes a bit moody. 6. He loves  playing the guitar. 

7. He  plays in a band. 8. He likes going out with two or three 

friends. 

 

WRITING  

1. Finish these sentences about you, your friends and family with the 

words given in the chart.  
 

1. My best friend is called ________ . I think he’s/she’s very _______ 

and he/she likes __________. Sometimes he/she wears 

______________ clothes. He’s/she’s got _______ hair.  

 

2. He’s/She’s a __________ person. He’s/She’s  _________ and he 

enjoys ________. On the other hand, he’s/She’s also _____________ 

and he’s/She’s got a good sense of humour.  

 

3.He/She loves ___________________. He/She hates 

_____________. He/She prefers 

______________________________ 

 

Doing homework Trendy 



Dancing 

Watching TV 

Cheerful 

Funny 

Sam/Mary, etc. 

Fashionable 

Fashion 

Dark/blonde 

Having a good time 

Independent 

 
    

 

 

 

 

Look at the, and fill in the blank spaces with the missing words:  
 

  
 
 

 

There are  two people in the photo. They are …………… in a department 

store. They are looking for a …………….. for the man, and he’s trying a 

…………..jumper. They’re both looking at the …………... And they are 

smiling and having a good time. I think they’ll get this jumper because it 

is very ………. and it has a ……………. colour. 

Camera 

Nice 

shopping 

Jumper 

Blue 

Beautiful 

 

 

 
 

Fill in the blank spaces with the missing words you hear from 
the chart.   
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My best …………. is called Sam. I think he is very trendy and 
he ………….. fashion. Sometimes he wears quite unusual or 
scruffy ……………….., but he always looks cool. He’s got dark 
……………, but he has dyed some of it blonde. He’s got an 
earring in one ear. However, he ……………… wear any other 
jewellery. 
He’s quite an independent person. …………….quiet and 
enjoys being alone. On the other hand, he’s also friendly and 
he’s got a ………………… sense of humour. The only bad 
thing is that he’s sometimes a bit moody and can get annoyed 
easily. 
One thing he ………………….. is playing the guitar. He’s really 
good and he ……………….. a lot, although he doesn’t play in 
a band. One thing he hates is going out with very large groups 
of people. He prefers ………………… out with two or three 
friends. 

1. going  2. practises 3. friend 4. clothes 5. likes 

6. hair 7. He’s 8. doesn’t 9. good 10. practises  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Listening 

  

 



 

Birth name Eric Patrick Clapton  
Also known as Slowhand  
Born 30 March 1945  Ripley, Surrey, England  
Genre(s) Rock, blues, blues-rock, hard rock  
Occupation(s) Musician, singer-songwriter  
 

Fill in the blank spaces with the words in the chart:    

https://www.youtube.com/watch?v=fxAiUq8yn34 

 

 

WONDERFUL TONIGHT 

It's late in the evening; she's (1) w………. what clothes to wear.  

She puts on her make-up and brushes her long blonde hair.  

And then she asks me, "Do I look all right?"  

And I say, "Yes, you (2) l………. wonderful tonight."  

 

We go to a party and everyone (3) t………. to see  

This beautiful lady that's (4) w………. around with me.  

And then she asks me, "Do you feel all right?"  

And I say, "Yes, I feel wonderful tonight."  

 

I feel (5) w………. because I see  

The love light in your eyes.  

And the wonder of it all  

Is that you just don't (6) r………. how much I love you.  

 

It's time to (7) g……… home now and I've got an aching head,  

So I give her the car keys and she (8) h………. me to bed.  

And then I (9) t………  her, as I turn out the light,  

I (10) s………., "My darling, you were wonderful tonight.  

Oh my darling, you were wonderful tonight." 

 

say tell 

helps go 

walking turns 

realise wonderful 

wondering look 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ripley,_Surrey
http://en.wikipedia.org/wiki/England
http://en.wikipedia.org/wiki/Music_genre
http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_music
http://en.wikipedia.org/wiki/Blues
http://en.wikipedia.org/wiki/Blues-rock
http://en.wikipedia.org/wiki/Hard_rock
http://en.wikipedia.org/wiki/Musician
http://en.wikipedia.org/wiki/Singer-songwriter
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2. Once you have finished, identify the feelings of the author, 

choosing among three options: 

1. he’s in love with her 

2. he thinks she’s intelligent 

3. he thinks he is drunk and he can’t help her 
 

3. Match words/definitions  

 

evening A woman of good manners and behaviour or of high social position 

blonde A continuous, but non violent pain 

lady A feeling of surprise, usually combined with admiration, produced by 
something unusually fine or beautiful  

wonder Light-coloured hair 

aching The end of the day and early part of the night 
 

 

 

 

EDUCACIÓ FÍSICA/ALEXIS CAGIGOS COLL  

 
 
EL VOLEIBOL 

• Dibuixa un camp de voleibol identificant les seves mides. 

• Explica 5 normes bàsiques del voleibol. 

• Explica que és la rotació en el voleibol, fes un dibuix representant-la. 

• Explica com es realitza la passada d’avantbraços en el voleibol. 

• Explica com es realitza la passada de dits en el voleibol. 
 
 
 
LA BTT 

• Defineix que és la BTT. 

• Fes una breu història de la BTT. 

• Dibuixa una BTT identificant les diferents parts. 

• Explica breument 5 parts de la BTT. 

• Explica 5 normes per a circular correctament amb la BTT. 
 

 

 

 

 

 

 



Tecnologia i VIP  /Susana Pardos 

 

Hola a tots i totes!!  

Desitjo que esteu tots sans i estalvis. 

Com ja sabeu,  us he enviat els deures per correu, però he creat aquest document per enviar-li al coordinador de 

3er per a què pugui centralitzar l’enviament de deures a tots els grups. 

Si teniu cap dubte m’envieu un correu, com alguns ja esteu fent. 

ASSIGNATURA TECNOLOGIA: 

ACTIVITAT 1:  

 

Pel que fa a Tecnologia, com sempre treballem al taller de forma més pràctica, us proposo fer un vehicle 

autopropulsat amb una ampolla de plàstic. ( Totes les parts del vehicle es poden trobar en una casa... si no, 

podeu improvisar i fer una altra cosa.) 

 

 

 

Us deixo l'enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=KwjI0iDT4dw 

 

De fet, he creat una tasca per fer aquest projecte al classroom: TECNO AO 

El codi per entrar és : oh3qjg7  

 

A la tornada porteu el vostre vehicle, però em podeu enviar un vídeo o una foto si voleu... 

 

ACTIVITAT 2:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KwjI0iDT4dw
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Entreu en aquesta web: https://www.areatecnologia.com/Juegos-Tecnologia.htm 

i jugueu a les diferents activitats que hi ha. Quan en resolgueu alguna, feu captura de pantalla i la copieu en 

aquest document, aquí sota. 

 

ASSIGNATURA VISUAL I PLÀSTICA: 

 

ACTIVITAT 1:  

 

1) Un dibuix a llapis de la mirada d'un gat: ( en un full DIN A4 horitzontal) 

 
 

 

ACTIVITAT 2:  

https://www.areatecnologia.com/Juegos-Tecnologia.htm
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F658510776737254674%2F&psig=AOvVaw0pbEiKBCXXhhrk7jfE8HcS&ust=1584779854749000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCCmZTTqOgCFQAAAAAdAAAAABAH


 

Si disposeu de connexió a internet us recomano que visiteu els següents museus, aprofitem que aquests dies es 

pot entrar gratis per la web. 

 

M’agradaria que comenteu una obra, la que més us cridi l’atenció, de cada museu que visiteu. Ho podeu fer en 

aquest document, a sota del link. Copieu la imatge de l’obra i m’expliqueu el que més us agrada o desagrada i 

per què. 

 

(Premeu sobre els links) 

 

1. Pinacoteca di Brera - Milán https://pinacotecabrera.org/ 

2. Galleria degli Uffizi - Florencia https://www.uffizi.it/mostre-virtuali 

3. Musei Vaticani - 

Roma http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-

online.html 

4. Museo Archeologico - Atenas https://www.namuseum.gr/en/collections/ 

5. Prado - Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works 

6. Louvre - París https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne  

 

7. British Museum - Londres https://www.britishmuseum.org/collection 

8. Metropolitan Museum of Art- Nueva 

York https://artsandculture.google.com/explore 

9. Hermitage - San Petersburgo https://bit.ly/3cJHdnj 

10. National Gallery of Art - Washington https://www.nga.gov/index.html 

 

 

 

 

ACTIVITAT 3:  

Dibuix  o manualitat lliure.  

Sorpreneu-me!! 

https://pinacotecabrera.org/en/
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html
https://www.namuseum.gr/en/collections/
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.britishmuseum.org/collection
https://artsandculture.google.com/explore
https://bit.ly/3cJHdnj
https://www.nga.gov/index.html
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INFORMÀTICA4ESO D /Susana Pardos 

_________________________________________________________________________ 

 

ASSIGNATURA INFORMÀTICA: 

 

ACTIVITAT 1:  

Crear el vostre currículum, per poder buscar feina aquest estiu... 

Entreu a la següent web:  

https://desygner.com/es/plantillas-gratis/curriculum/# 

Us registreu gratuitament i feu servir alguna plantilla de les que tenen per a curriculums. 

(Si no us agrada cap, podeu buscar per altres webs o us la creeu vosaltres en word) 

Quan el tingueu fet me'l podeu enviar. 

 

ACTIVITAT 2:  

 

CLASSROOM: Continuar amb les tasques del Full de Càlcul i Full de Càlcul Avançat 

 

 

CC /David Taratiel 

 

ACTIVITATS DE METEOROLOGIA (4t ESO D – CIÈNCIES APLICADES) 

Emplena en la teva llibreta de classe el següent diari meteorològic durant els propers dies i després 

calcula quin percentatge de dies hi ha hagut cadascun dels fenòmens. 

Recorda que, per a calcular un percentatge, has de dividir el número de dies en què ha passat la cosa 

que se’t demana entre el número de dies que has fet el diari i multiplicar el resultat per 100. 

Data 
Ha estat núvol? 

(sí/no) 

Ha fet fred? 

(sí/no) 

Ha fet vent? 

(sí/no) 

Ha plogut? 

(sí/no) 

25 / 3 / 2020     

https://desygner.com/es/plantillas-gratis/curriculum/


26 / 3 / 2020     

27 / 3 / 2020     

28 / 3 / 2020     

29 / 3 / 2020     

30 / 3 / 2020     

31 / 3 / 2020     

1 / 4 / 2020     

2 / 4 / 2020     

3 / 4 / 2020     

 

Quants dies ha fet núvol en total? 

Quin percentatge de dies de núvol hi ha hagut? 

 

Quants dies ha fet fred en total? 

Quin percentatge de dies de fred hi ha hagut? 

 

Quants dies ha fet vent en total? 

Quin percentatge de dies de vent hi ha hagut? 

 

Quants dies ha plogut en total? 

Quin percentatge de dies de pluja hi ha hagut? 
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Castellano / David Martinez 

___________________________________________________________ 

CASTELLANO 4º ESO - INSTITUT JOSEP TAPIRÓ  

ACTIVIDADES CONFINAMIENTO 
 

 

Grupos A, B,C: TODO 

Grupos D y E:  

- Ej.1: solamente señalar el sujeto y predicado de las siguientes oraciones. 
- Ej.2B,2C, 2F, 2G, 3, 4* 

 

1.-GRAMÁTICA- Señala el sujeto y el predicado de estas oraciones y los complementos 
verbales que encuentres (CD/CI/CRV/Predicativo/CAgente) 

 

1. El libro fue leído por la niña en el parque 

2. El discurso resultó interesante 

3. Los médicos operaron a los enfermos 

4. Encontramos abierta la puerta de su casa 

5. Escuchó atento las indicaciones antes del examen 

6. Vosotros les comprasteis juguetes a sus nietos 

7. Mi entrenador ha sido sustituido por enfermedad 

8. Pepe se conformó con su nota 

9. El profesor se lo prohibió 

10. Juan se secó los pies con la toalla 

11. Ayer hizo bastante frío en el colegio 

12. Me interesa mucho el partido de mañana 

13. La falta de mano de obra cualificada ha hecho difícil la recogida de la fresa 

14. Con el tiempo se ha vuelto un ogro 

15. Me asusté de su reacción tan violenta 

16. Asusté a los niños con el disfraz de zombi 

17. En la segunda hora de clase se habló del origen del castellano 

18. Salió abatida del despacho, tras la reunión con el director 

19. Confronta con tus compañeros la elección de tus respuestas 

20. Había importantes monumentos y edificios de las antiguas civilizaciones en 
aquella ciudad 

21. Miguel de Cervantes, el autor de El Quijote, ha sido uno de los autores más 
señalados de la Literatura Universal 

22. ¿No está en la piscina tu hermana? 

23. Había algunos alumnos muy participativos en aquel grupo. 

24. Nos ha hecho muy mal tiempo en Amsterdam durante las vacaciones 

25. Lo encontraron herido en la cuneta de la carretera 

 

 



26. El incidente sucedió en la mañana del día anterior. 

27. Cristina se volvió algo engreída, tras su ascenso en el trabajo. 

28. Se ha acordado, en mi empresa, la reducción de sueldos de todos los 
trabajadores. 

29. La contemplación de aquel increíble paisaje me dejó estupefacta. 

30. María, ¿alguna vez te arrepentiste de aquellas palabras? 

31. Inocencia Lucha, una mujer discapacitada de Castellón, se quemó en un banco, 
a causa de los tres desahucios vividos. 

32. El espectáculo será presentado por la compañía el próximo mes de mayo. 

33. El equipo fue capitaneado por Casillas durante toda la temporada. 

34. El Quijote ha sido leído por miles de personas durante todas las épocas. 

35. El mercadillo benéfico había sido preparado por los voluntarios de Cáritas. 

36. Newton publicó su libro más famoso en 1687. 

37. Gauguin influyó decisivamente en los expresionistas. 

38. Díselo tú lo antes posible, por su propio bien. 

39. El concierto ha sido en la sala Riviera esta semana. 

40. Siempre coincidimos en los gustos de ropa. 

41. Este libro ha sido presentado, por primera vez, en la Feria del Libro. 

42. ¿Te conformarás con un beso? 

43. Este timbre es desquiciante. 

44. En su edad adulta, se volvió mucho más crítica.  

45. ¿En otros países, el acusado no sería juzgado por este delito?  

46. ¡No contasteis conmigo para la preparación de la fiesta!  

47. ¿Quién se las ha roto?  

48. La alumna expuso el trabajo ante sus compañeros muy tranquila. 

49. ¡Aléjate de esas compañías, por tu propio bien!  

50. Durante toda la Semana Santa, estuvo lloviendo fuertemente.  

 

2A.- Relaciones semánticas.  

1. Lee las páginas 90,91,92 y 93 del libro de texto y realiza en la libreta los ejercicios 

de estas mismas páginas. 

 

2B.- Escribe al menos dos sinónimos de las palabras siguientes: 

Grande: 
Diminuto: 
Pobre: 
Opulento: 
Alegre: 
Desconsolado: 
Dulce: 

 
 
 

2C.-Cambia las palabras subrayadas por otra del recuadro sin que cambie el significado 

de la frase. 

 

acceder - detener - sortear - identificar - desprenderse 
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∙         Tuvo que esquivar los coches que circulaban a gran velocidad 

∙         Antes de desviarse hacia la autopista, paró el coche para mirar el mapa. 

∙         Se despojó de todos sus bienes para dárselos a los necesitados. 

∙         Los conductores llegaban a Madrid por la carretera de Burgos. 

∙         Aunque todos vieron al ladrón, nadie lo reconoció. 

 

2D.-Cambia las palabras subrayadas por su antónimo (debe ser adecuado al texto).  

     
Tenía la Benina voz dulce (_______________), modos hasta cierto 
punto finos (_______________) y de buena (_______________) educación y su 
rostro moreno (_______________) no carecía (_______________) de cierta 
gracia interesante (_______________) que, manoseada ya por la vejez (_______________), 
era una gracia (_______________) borrosa 
y apenas (_______________) perceptible (_______________). Más (_____________) de 
la mitad (_______________) de la dentadura conservaba (_______________). Sus 
ojos, grandes (_______________) y oscuros (_______________), 
apenas tenían (_______________) el ribete rojo que imponen la edad y 
los fríos (_______________) matinales (_______________). Su nariz 
destilaba menos (_______________) que las de sus compañeras de oficio, y sus 
dedos, rugosos (_______________) y de abultadas coyunturas, 
no terminaban (_______________) en uñas de cernícalo. 
 

 

2E.- Coloca al lado de cada palabra, la del cuadro que significa lo contrario: 

   

incorrecto - miedo - huraño - compasivo - descortés - atribular - indeciso - animoso - 

cobarde - débil - prudente 

 

coraje 
 
cordial 
 
correcto 
 
educado  
 
cruel 
 
 
 
 
consolar 
 
valiente 
 
decidido 
 
tímido 
 
temerario 
 
fuerte 



 
 

2F.-Escribe oraciones con cada uno de los significados de las siguientes palabras 
polisémicas. 

     

∙         Cresta:             

 

∙         Cabeza:          

 

∙         Leyenda:          

 

∙         Copa: 

 

∙         Hoja:   

  

2G.-Escribe delante de cada oración el número que le corresponde según su significado 
a la palabra “derecho” 

 
1. Recto o vertical. 2. Justo. 3. Conjunto de leyes de un país. 4. Privilegio que tiene una 
persona. 5. Ciencia que estudia las leyes y su aplicación. 6. Dinero que se recibe en ciertas 
profesiones. 7. Mano derecha. 8. Sin rodeos, directamente. 
 
___ Tengo derecho a entrar. 
___ Este cuadro no está derecho.  
___ El escritor cobra derechos de autor.  
___ Siga usted todo derecho.  
___ Ana estudia Derecho. 
___ Luis no es zurdo, es derecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.-LITERATURA- Busca información sobre las siguientes épocas literarias y rellena 

la cuadrícula. 

 
 

  Realismo Modernismo Generación del 

98 

¿Qué años 

comprende cada 

época literaria? 
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¿Cuál es la 

característica(s) 

fundamental(es) de 

cada época? 

      

¿En respuesta a qué 

movimiento o por 

qué nació cada una 

de estas épocas 

literarias? 

      

Nombra algún 

escritor de cada una 

de las etapas 

literarias 

      

Nombra al menos 

una obra 

importante de cada 

época 

Ej. El Quijote, 

Cervantes. 

      

 

 

 

4.-COMPRENSIÓN LECTORA.  

 

1. Lee la lectura de la página 22 del libro de texto (“La raza humana...sobrevivir”). Realiza las 

actividades 1 a 10, 11 y 12 de la página 23. 

2. Lee la lectura de la página 24 del libro de texto (“El grafiti entra en el museo”). Realiza las 

actividades en el cuaderno 1 a 13, 14 de la página 25. 

 



★ Los grupos D y E tenéis que leer la siguiente lectura y realizar las preguntas.  
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Tot el que li cal saber a una zebra per sobreviure a la sabana 

En el llibre «Tretze tristos tràngols» d'Albert Sánchez-Piñol trobem tretze històries on es combinen l'humor, la fantasia i 

el sentit comú. En aquesta història que llegiràs, una zebra és perseguida per una lleona. Els consells que li havia donat la 

seva mare quan era petita seran ara més útils que mai si vol escapar del depredador. Saber-los aplicar pot marcar la 

frontera entre la mort i la supervivència. 

 

Durant milers i milers d'anys les zebres han transmès la seva saviesa a les seves filles. Cada generació 

ha perfeccionat l'anterior, les zebres ben ensenyades han prosperat, i s'han reproduït, i per això hi ha 

milions de zebres a la sabana. Un dia com qualsevol altre, una zebra com qualsevol altra té set. I 

mentre s'apropa a la bassa recorda la primera lliçó que va aprendre de la seva mare: 

Quan beguis, no et refiïs. Els lleons s'amaguen pels voltants dels abeuradors, aprofiten que tens el 

cap cot i estàs distreta. Sigues prudent: dreça les orelles i gira-les per escoltar el que no pots veure. 

La lliçó li salva la vida. D'entre uns matolls de color crema salta un cos de color crema. Una massa 

felina de músculs i tendons, urpes i ullals, dirigits i coordinats per un instint assassí. Afortunadament 

és temporada seca. En el moment d'agafar impuls per al gran salt, la bèstia trepitja una branqueta. 

Amb el petit espetec n'hi ha prou perquè la zebra es giri i fugi. 

 Per regla general els lleons es cansen aviat. Si pots escapolir-te de la primera embranzida no hauràs 

de patir gaire. 

Per als lleons caçar zebres és una activitat més aviat esportiva i de seguida se n'avorreixen. La zebra 

s'adona que per desgràcia no la persegueix un lleó. Es una lleona. Les lleones són més perseverants, 

molt més, perquè en depenen els cadells dels lleons. Fins i tot és possible que la lleona estigui tan 

desesperada com la zebra. Aquelles quatre potes poderoses no renuncien i li van al darrere, els ullets 

de la fera clavats en les natges de la zebra. 

Aquesta pell nostra tan peculiar, a ratlles blanques i negres, no és un caprici, és una defensa. Fes-la 

servir! Quan els lleons s'apropin endinsa't en la vegetació més alta que trobis, a contrallum, i 

quedaran encegats. 

A una distància raonable hi ha una concentració d'herbotes, arbres joves i troncs morts que no arriba a 

la categoria de bosc, però que pot ser útil per camuflar-se. Hi entra, es mou a dreta i esquerra per 

despistar la lleona. És inútil. Encara no ha sortit de la malesa i ja sap que l'estratagema ha fracassat: 

ara no veu la lleona, però l'olora, i sap que la lleona també l'olora a ella.  

Les zebres som unes escaladores mediocres, però els lleons són penosos. En cas d'emergència, busca 

l'empara de pedres i rocams. 

Quan la zebra surt de la malesa el terreny es torna escabrós. Normalment el defugiria. En aquestes 

circumstàncies, tira amunt per una elevació granítica. Els cascs ressonen quan trepitgen les roques 

netes d'herba. La façana és irregular, plena de traus i petits abismes. Amunt, amunt! 

La lleona gruny de disgust, odia els espais trencats i verticals. I tanmateix, no s'atura. Salta de pedra 
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en pedra amb un estil de granota. Aquella mirada, obsessivament concentrada en la zebra, ara ha de 

dividir-se. Primer enfoca la pedra on vol anar a parar, calcula, salta, alça els ulls per localitzar la 

zebra i torna a buscar la següent superfície. La zebra topa amb un ramat de cabres africanes que 

s'esvaloten, fugen i la increpen. 

Abandona el rocam. Les pedres li han desfet les articulacions. L'aire que respira li crema els pulmons. 

Les cuixes li tremolen d'angoixa i de fatiga. La seva última esperança és que ara corre per espais 

oberts i la lleona encara està entretinguda baixant les roques. Això li permet guanyar terreny. 

No. Només és un miratge. Quan la bèstia toca terra, accelera i redueix les distàncies a una velocitat 

prodigiosa. La zebra sap que tot s'acaba, i ho sap perquè mai ha tingut un pensament tan lúcid com el 

que avui l'assalta: mai s'havia parat a pensar que les zebres han sobreviscut milions d'anys a la sabana, 

i s'han reproduït, i han prosperat, en efecte. Però els lleons també. 

Filla, si estàs desesperada, quan notis l'alè mortal a la cua, no et rendeixis. Juga-t'ho tot. Busca un 

riu i llança-t'hi de cap. És possible que et devori el cocodril. Però si no ho fas és segur que et matarà 

el lleó. 

Un riu! Un riu! Però on són els rius, a la sabana? N'hi ha molt pocs i duen molt poc cabal. I ves per on, 

quina sort! Just davant seu li barra el pas un corrent d'aigua. Ni tan sols s'atura per descobrir morros 

de cocodril. Tant se val. S'hi capbussa. Mou les potes, treu el cap, inhala un oxigen que bull. Avança 

cap a l'altra banda amb una lentitud desesperant. Quan hi és, el fang brut de la riba fa que llisqui i es 

torni a submergir. Clava dues peülles al fang, s'hi ancora. Es dóna impuls. No es pot creure que hagi 

aconseguit sortir. 

 

La zebra ha escalat fins terra ferma. Respira, defallida i atrotinada. Mira enrere i, oh, horror! La 

lleona fa servir arbres caiguts i la punta de roques mig submergides per creuar el riu a salts, més o 

menys com quan era al rocam. 

És el final. Aquí s'acabaven les lliçons de la mare. Esgotada, no pot córrer més enllà d'un trot penós. 

Xopa, el pes de l'aigua es converteix en un llast. La lleona gairebé ha franquejat el riu. En un instant 

serà carronya. 

La zebra sent un renill. El pànic la dominava tant que ni havia vist que molt a prop hi havia una 

congènere. Es mou en la seva direcció per demanar-li auxili, sense esma. Però quina ajuda pot oferir-

li una zebra vella, mig coixa i guenya? A més, la zebra vella, coixa i guenya, que també ha vist la 

lleona, fuig tan de pressa com pot, que no és gaire. 

Durant uns moments, sota la capa del sol, en tota la immensa extensió de la sabana, per a la zebra no 

existeix res més que ella i la zebra coixa, guenya i vella. Corren en paral·lel. Tots dos animals es 

freguen amb la pell dels flancs. La zebra avança la zebra vella. La supera. Un moment després, el 

soroll rítmic de les vuit potes és interromput per un esclat de fúria. La zebra no mira enrere. No ho 

veu, ho sent: la zebra coixa ha caigut, abatuda, i la lleona li clava les mandíbules al coll. 

L'esgotament s'ha esvaït en un tres i no res. Ara la zebra s'allunya de la tragèdia fent ziga-zaga i amb 

uns saltironets de gasela, àgils i amanerats. És feliç, sí. Perquè avui s'ha mort una zebra, però la zebra 

morta no és ella. L'endemà, davant de les altres zebres, plorarà de llàstima. I serà un plor sincer. Però 

ella és viva. Viva. I ha après la lliçó suprema de la sabana, que transmetrà a la seva filla. 

I aquesta lliçó no té res a veure amb els lleons. Tot el que li cal saber a una zebra per sobreviure a la 

sabana és que n'hi ha prou de córrer més que una altra zebra. 
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Tot el que li cal saber a una zebra per sobreviure a la sabana 

 

ASSENYALA QUINS D'AQUESTS CONSELLS DE SUPERVIVÈNCIA REP LA ZEBRA DE LA SEVA MARE. 

 

Sí        No 

En el moment d'abeurar-te, has d'estar més alerta que mai. 
Fes servir l'olfacte per detectar els possibles depredadors. 
Procura escapar-te del primer atac perquè els lleons es cansen aviat. 
Les ratlles blanques i negres són molt visibles, procura embrutar-les amb terra per camuflar-te. 
Els lleons tenen una gran facilitat per escalar. Evita sempre les pedres i els rocams. 
Els rius no són un bon refugi perquè estan plens de cocodrils que et devoraran. 

 

 

 

TRIA L'ÚNICA OPCIÓ CORRECTA 

 

• 1. Un dia com qualsevol altre, una zebra com qualsevol altra té set. 
 Que a la sabana les situacions es van repetint cíclicament. 
 Que les coses que passen a la sabana són extraordinàries. 
 Que les zebres són uns animals de costums regulars. 

• 2. D'entre uns matolls de color crema salta un cos de color crema. 
 Que el lleó utilitza la tècnica del camuflatge per caçar les seves preses. 
 Que els lleons són daltònics i només veuen un determinat nombre de colors. 
 Que tots els animals de la sabana tenen el mateix color del paisatge. 

• 3. Les lleones són perseverants, molt més que els lleons, perquè en depenen els cadells. 
 Vol dir que els lleons mascles són molt gelosos de les seves parelles i cadells. 
 Vol dir que les lleones no es cansen de seguir les seves preses. 
 Vol dir que els lleons mascles vigilen tothora la seguretat dels seus cadells. 

• 4. El pes de l'aigua es converteix en un llast. 
 La humitat de l'aigua arrapada al cos té propietats aerodinàmiques que li permeten córrer més. 
 L'aigua actua de lubricant i fa que a la lleona li costi molt més capturar la zebra. 
 El pes de l'aigua que porta la zebra quan està molla li impedeix córrer més de pressa. 

• 5. Aquí s'acabaven les lliçons de la mare. 



 La mare no li va explicar tots els secrets. 
 Quan s'acaben els recursos, cadascú s'ha d'espavilar per si sol. 
 La seva mare li va donar moltes més lliçons, però ara no servien. 

• 6. Per a sobreviure a la sabana n'hi ha prou de córrer més que una altra zebra. 
 Vol dir que els lleons es conformen a caçar les preses més fàcils d'atrapar. 
 Vol dir que les zebres més ràpides poden sortir més fàcilment de l'aigua. 
 Vol dir que les zebres que corren menys tenen més possibilitats de sobreviure. 

 

 

TRIA UN ANIMAL DE LA SABANA. FES-NE UNA DESCRIPCIÓ i EXPLICA’N UNA HISTÒRIA. 125 PARAULES COM A MÍNIM.  

 

 

 

 

Exercicis de verbs irregulars  

 

1. Ompliu els espais buits amb la forma adequada dels verbs que hi ha entre parèntesis.  

 

1. És lleig com un pecat! Ja és normal que ....................... (córrer) cames ajudeu-me, quan el vas  

veure!  

2. Si aquest llibre no t'agrada, tria'n un altre que et ....................... (fer) el pes.  

3. Li va dir que ....................... (seure) i li va explicar amb tots els ets i uts com havia anat tot.  

4. Ja veig que us han inflat el cap perquè no hi ....................... (estar) en contra.  

5. Tantes fàbriques, tants cotxes, tanta química... intoxiquen el mar, la terra i el cel i tot plegat  

acabarà ....................... (anar-se'n) en orris.  

6. Si en Pere ....................... (rebre) la carta avui, te l'enviarà de seguida.  

7. No n'hauria pas ....................... (saber) la resposta.  

8. Quan veus aquestes coses: no et ....................... (venir) ganes de plorar?  

9. ....................... (seure) en aquest banc d'aquí i espereu-vos una mica.  

10. Si haguéssim vist mai aquell senyor, ens n'....................... (recordar).  

2. Ompliu els espais buits amb la forma adequada dels verbs que hi ha entre parèntesis.  

 

1. Si ....................... (saber) tornar a casa sol, no l'hi hauries d'acompanyar.  
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2. No és normal que encara en ....................... (desconèixer) el reglament, Josep!  

3. A mi no m'hi ....................... (incloure), Jaume, si no et sap greu.  

4. Que hi ....................... (cabre) jo, ara, al vostre cotxe?  

5. Si no hi ....................... (cabre) tot al camió, hauries de portar la resta amb el teu cotxe.  

6. Encara que ....................... (valer) un ull de la cara, les hi regalaria.  

7. No crec que ara hi ....................... (cabre), nosaltres, l'ascensor va ple.  

8. Les meves amigues s'han quedat de pedra quan han ....................... (saber) que m'havien  

multat.  

9. L'autocar té matrícula de València i ....................... (pertànyer) a Eurolines.  

10. Si ....................... (saber) que neta que és l'aigua, de segur que us vindrien ganes de banyar-vos-hi.  

 

3. Ompliu els espais buits amb la forma adequada dels verbs que hi ha entre parèntesis.  

1. Jo ....................... (desconèixer) si fa tres anys les coses rutllaven.  

2. Si ho trobes malament, doncs no ho ....................... (permetre), no ho ....................... (consentir).  

3. Van passar la nit ....................... (beure) sense aturador i van agafar una mona de ca l'ample.  

4. No et vagis ....................... (moure) amunt i avall com si ....................... (ser) un ventilador!  

5. És un assumpte que necessita una sortida que ....................... (satisfer) alhora polítics i  

científics.  

6. L'advocat va negar que el client ....................... (estar) al corrent de les brutalitats que havien  

....................... (cometre).  

7. Fins ara s'han ....................... (emetre) vint episodis de la sèrie nova.  

8. El partit socialista ha ....................... (oferir) al ministre la possibilitat de suprimir-ho.  

9. Digues als teus germans que et ....................... (donar) un cop de mà.  

10. Entreu, ....................... (encendre) els llums i ....................... (treure vosaltres) els abrics.  

4. Ompliu els espais buits amb la forma adequada dels verbs que hi ha entre parèntesis.  

1. Els he ben espantat, no crec que ....................... (aparèixer) mai més.  

2. Si vosaltres ....................... (voler) més coixins no us en podríem donar cap.  

3. Us han dit ben clar que no us ....................... (moure) de lloc!  

4. Fins que no ....................... (caure) no pararàs quieta.  



5. Com vols que es ....................... (coure) els espinacs tan ràpidament?  

6. Tu, no ....................... (seure) al banc, que està acabat de pintar.  

7. Si la notícia no ....................... (valer) res, no la voldríeu llegir.  

8. Si haguessis arribat abans, encara ....................... (beure) cava.  

9. Si el tren ....................... (venir) amb retard, encara el podríem agafar.  

10. Si ....................... (conèixer) millor al teu germà, sabries que mai et faria mal.  

5. Ompliu els espais buits amb la forma adequada dels verbs que hi ha entre parèntesis tot 

pensant que hi ha un mínims de dues opcions correctes.  

 

1. Quan dius que ....................... (néixer) el nen?  

2. Jo ....................... (traure) aquest quadre del menjador: hi fa molt lleig.  

3. Era un bocamoll i ....................... (difondre) mentides a tort i a dret sense cap mirament.   

CARES MARCADES 

 

Quan va tornar a Barcelona, tothom hi clavava els ulls. A Angola, al Congo, a Burundi, a Zimbabwe, 
on hi havia tantes persones amb la cara més o menys marcada, ningú no s'hi fixava. A Barcelona, 
contràriament, la gent no podia evitar de fer-ho. L'Anna Gudallol tenia una costura perpendicular al 
llavi inferior. Semblava una cicatriu i el dividia en dos bocins iguals: Una petita vall entre dues 
muntanyes molsudes. Quan hi passava la llengua, en podia percebre clarament el relleu. 

 

Sovint li demanaven per l'origen d'aquest tret físic. Un dia durant l'embaràs sa mare estava 
esteranyinant el sostre de casa. Una gitana forastera de pas pel poble va adonar-se'n i la va renyar. 
Esteranyinar de prenyada duia mala sort: tindria una criatura amb la cara vermella i les orelles 
blanques com pasta de canalons. Mesos més tard, la gitana va tornar-hi i va preguntar a la futura 
mare, ja a punt de parir, si continuava enfilant-se per treure teranyines. Va respondre-li que sí i llavors 
la dona va pronosticar-li que no solament tindria una criatura amb la cara vermella i les orelles 
blanques com pasta de canalons, sinó que a més a més serien cargolades. O sigui, ben bé com un 
caneló. I que tal com les bruixes antigues van diagnosticar al gran senyor que seria invencible fins al 
dia que contemplés tot un bosc avançant cap a ell, la criatura que naixés tindria tota la sort del món 
fins al dia que contemplés casa seva marxar corrents en direcció desconeguda. <<Qui pot fer que a 
casa teva li surtin potes i se'n vagi corrents?>>, va preguntar la futura mare a la gitana, mig fotent-
se'n. No li va respondre, però es veu que la historia va córrer pelpoble. D'aquí venia l'expectació 
existent el dia que l'Anna va venir al món.Tan bon punt  va saber-se que sa mare anava de part, va 
començar a acumular-se gent al portal de casa seva. Els veïns tenien curiositat: Si la predicció de la 
gitana es complia, aquella noia els podia parir qualsevol cosa. Quan va sentir-se el primer xiscle del 
nadó es va fer el silenci. La llevadora en persona va haver d'abocar-se a la finestra per anunciar que, 
a primera vista, havia nascut una criatura amb tot al lloc. Tanmateix, de seguida va matisar: <<Bé, 
tot, el que es diu tot, no>>. I llavors va informar que tenia el llavi inferior migpartit. Tothom es va 
quedar tan descansat veient que no havia sortit amb orelles de canaló, que va esclatar a aplaudir de 
manera espontània. La nena va néixer  entre aplaudiments, doncs. 
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Trenta anys més tard havia aconseguit esquivar la maledicció de la gitana a còpia d'evitar tenir casa 
pròpia. Si no existia, era difícil veure-la marxar corrents en direcció desconeguda. L'Anna s'havia 
convertit en una dona alta, de pell clara i cabells i ulls molt negres. Tenia un cos fibrós que entaforava 
cada nit durant unes quantes hores en el seu uniforme de guàrdia de seguretat. No s'hi trobava pas 
malament. Incloïa, entre d'altres elements, una gorra fosca de visera amb una insígnia daurada de 
l'empresa i un gec blau marí curtet i arrapat, tipus chaquetilla torera. Deixava al descobert el cinturó, 
del qual penjaven a banda i banda, sobre els malucs, la porra i el transmissor-receptor, i darrere, un 
parell de manilles. Aquell llavi estrany l'ajudava a oferir una composició molt més ferrenya i agressiva 
de la seva figura. Ho llegia en els ulls de la gent: <<Vet aquí una noia guerrera que s'ha trencat el llavi 
per qüestions de feina. Cal anar-hi amb compte>>. Ja li anava bé. S'estalvia aclariments. De fet, sovint 
pensava que se n'havia anat a l'Àfrica amb els de Metges i Metgesses del món per no haver de donar 
més explicacions sobre la seva petita deformitat. 

 

LLUÍS-ANTON BAULENAS, Àrea de servei                                  

 

ACTIVITATS 

 

1. Què és esteranyinar?  

 

 

 

2. Quina o quines de les següents prediccions va fer la gitana forastera a la mare de l’Anna? 

 

a) Que la criatura tindria cara vermella i les orelles blanques. 

b) Que la criatura tindria cara de caneló. 

c) Que la criatura tindria orelles cargolades. 

d) Que la criatura seria invencible. 

 

3. Qui és la culpable de la petita deformitat de l’Anna? 

 

a) La mare.     d) La mateixa Anna. 

b) La gitana.   c) Cap de les respostes anteriors es pot demostrar. 

c) la gitana forastera. 

 

4. De quina manera pren la mare la maledicció de la gitana? 

 



 

 

5. l’Anna va néixer... 

 

a) Entre els aplaudiments dels veïns del poble.  

b) amb les marques que havia predit la gitana. 

c) Sota la finestra, a la vista dels veïns.    

 

6.- Respon les següents preguntes: 

 

a) Quina és exactament la petita deformitat de l'Anna? 

 

 

 

b) Li agrada parlar-ne? Respon amb una citació del text. 

 

 

 

c) Quina edat té l'Anna adulta de qui ens parla el text? 

7.- Per quin motiu l'Anna passa més temps desapercebuda a l'Àfrica? 

 

a) Perquè tots el blancs semblen igual.  

b) Perquè no la coneix ningú. 

c) Perquè hi ha mes persones amb la cara marcada. 

 

8.- De quina manera aprofita l'Anna la seva petita deformitat en les seva feina quan torna de 
Barcelona? 
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9.- Troba en el text i copia: 

 

4 trets fisics, deixant de banda la petita deformitat de l'Anna. 

 

 

 

 

 

6 elements que formin part de l'uniforme de guàrdia de seguretat de l'Anna.  

 

 

 

 

 

 

10.- La majoria dels texts estan formats per diverses seqüències textuals, és a dir estan conformats 
per diferents tipologies textuals (narració, conversa, instrucció, descripció...). Quina tipologia 
predomina en aquest text? Hi ha alguna altra seqüència destacable?   

 

 

 

 

 

 

 

 

11.- Quines actituds solen mostrar les persones davant les deformitats en l'aspecte físic del altres? 
Et sembla correcte? Per què? Explica-ho i exemplifica-ho (100 paraules) 

 

 

 



Aula acollida/ Regina,Cristina, David, Xenia, Isaura 

 

AULA D’ACOLLIDA 

 

Grup 0A (Regina) 

 

Hola a tots i totes!!!! La feina que heu de fer és la següent: 

 

• Acabar el dossier 12 del Comencem. 

• Anar fent totes les pàgines que sapigueu fer del dossier de llengua catalana 1 i 2. 

 

          

 

• Mirar com a mínim 1 hora al dia el Canal de Televisió: SUPER 3/33  

 

Programes recomanats:  

10.55   Veterinaris 

13.30   INFO K 

13.45   Camins per anar a l’escola  

14.15   Les Sisters 

15.50   Les tres bessones,  

19.30   INFO K 

20.45   Dinamiks 

 

Tots els programes d’aquest canal us ajudaran a aprendre el català. 

 

Espero que estigueu bé i que ens poguem tornar a veure a l’institut ben aviat!!!!  
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Grup 0B (Xènia i Isaura) 

 

Hola alumnes! Com esteu? 

 

Aquí us deixo la feina d’aula d’acollida per al grup 0B. Com veieu, és la continuació del que 

estàvem fent: els llibres Vincles. Primer us deixo les pàgines que us heu de mirar per dur a 

terme les activitats del quadern d’activitats (dibuixos en blanc i negre). Això no vol dir que no 

hagueu de fer, sempre que sigui possible, les activitats proposades al primer llibre, el de teoria 

(el que té els dibuixos en color). 

 

Us proposo que feu la lectura de dos pàgines de teoria i dos pàgines d’activitats cada cop 

que us hi poseu (que haurien de ser les mateixes hores que dedicàvem a classe). COM A 

MÍNIM, DEDIQUEU 3-4 HORES A LA SETMANA. (Us enviem el llibre en un correu 

separat). 

GRÀCIES! 

 

• A més, podeu mirar com a mínim 1 hora al dia el Canal de Televisió: SUPER 3/33

 
 

Programes recomanats:  

 

10.55   Veterinaris 

13.30   INFO K 

13.45   Camins per anar a l’escola  

14.15   Les Sisters 

15.50   Les tres bessones,  

19.30   INFO K 

20.45   Dinamiks 

 

Tots els programes d’aquest canal us ajudaran a aprendre el català. 

 

Grup 0C (David M.) 

 

Bones a tots/es, com esteu? Espero que vosaltres i les vostres famílies estigueu bé. Ja que 

ens havíem quedat a l'apartat de la casa, us he preparat una sèrie d'activitats per acabar de 

treballar-ho. A més, treballarem què és  una recepta i com s'estructura, a part de conèixer 

els aliments, utensilis de cuina... 

 



1.- Realitza les activitats que rebràs en pdf. 

2.- Trobaràs una plantilla buida per fer una recepta de cuina. Pensa en un plat típic del teu 

país que t'agradi i crea la seva recepta per a que sapiguem quins ingredients porta, quins 

pasos hem de seguir per preparar-lo... 

 

• Mirar com a mínim 1 hora al dia el Canal de Televisió: SUPER 3/33  

 

Programes recomanats:  

10.55   Veterinaris 

13.30   INFO K 

13.45   Camins per anar a l’escola  

14.15   Les Sisters 

15.50   Les tres bessones,  

19.30   INFO K 

20.45   Dinamiks 

 

Tots els programes d’aquest canal us ajudaran a aprendre el català. 

 

 

 

Grup 1 (Cristina C.) 

 

Et demanaré dos projectes:  

1. El d’enviar una carta a un dels teus personatges preferits ( pot ser real o fictici) i 

2. El projecte del fet memorable 

 

Projecte 1: UNA CARTA AL MEU PERSONATGE PREFERIT 

 

 

Aquest projecte us permetrà, en primer lloc, fer una cerca d’informació sobre un personatge 

que admireu pels valors positius que transmet i, en segon lloc, expressar el vostre 

reconeixe- ment i la vostra admiració envers ell o ella. L’objectiu principal del projecte és 

elaborar una carta ben estructurada que reveli la vostra capacitat d’expressar sentiments, 

idees i opinions a una persona que no coneixeu personalment. 
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Treball  

. Escull un personatge que t’hagi desvetllat l’interès per la seva actitud positiva i la seva 

deter- minació a l’hora d’aconseguir un objectiu malgrat les dificultats amb què s’hagi trobat. 

Cerca informació d’aquest personatge que et sigui útil per conèixer-lo millor.  

Prepara’t una breu presentació oral per donar-lo a conèixer a la classe, com la de l’exemple 

de la pàgina següent.  

Pensa què li diries en un carta, planifica l’escrit i redacta’l. Un cop revisada i corregida la 

carta, imprimeix-la i prepara’t la lectura que faràs en veu alta davant la classe. 

El dia de la teva intervenció projecta una fotografia del teu personatge i presenta’l oralment 

davant la classe. Tot seguit fes una lectura expressiva de la teva carta. 

 

Mira, al full tres hi tens un bon exemple d’una carta a la Malala. 

 

El personatge: Malala Yousafzai 

 

 

 

 

LA MEVA CARTA A MALALA 



 

Arran d’aquest fet tan colpidor, la cadena de televisió de Nova 

Delhi (NDTV) va demanar als escolars de l’Índia que enviessin 

al seu web cartes a Malala a través de la secció Yours letters 

to Malala. Després, totes les cartes van ser lliurades a la seva 

família a Birmingham (Anglaterra), on ella s’estava recuperant 

en un hospital. Aquesta és una de les cartes:  

 

 

Estimada Malala: 

 

Quan m’assec a escriure aquesta carta, hi ha mil coses 

que em ballen pel cap. Com puc explicar-te quant m’ha 

impressionat la teva història! Sóc una noia de 14 anys 

que viu a Nova Delhi i que estudia 4t de Secundària a 

l’escola Pratyaksha Jha. I és que fins que no he 

conegut la teva història, mai no m’havia parat a pensar 

com és de còmoda i protegida la vida que tinc. Una 

vida segura en què em trobo molt lluny del malvat món 

exterior i de tots els seus conflictes. 

Tota la vida ens han dit que som nosaltres, els joves, 

els qui tenim a les nostres mans el futur del món. Ens 

han ensenyat que algun dia serem els qui l’haurem de 

canviar per fer-lo millor. Però, quan es tracta de posar 

en pràctica els plans de millora, tothom defalleix. Ni tan 

sols sabem per on començar. És per això que tu em 

deixes tan meravellada. No m’imagino jo mateixa 

essent capaç d’aconseguir ni de bon tros el que tu has 

aconseguit. S’ha de tenir tanta determinació i tanta 

força per defensar el dret a l’educació i els drets de la 

dona de la manera com tu ho vas fer i a una edat tan 

jove...! Certament has aconseguit sacsejar el món i 

canviar-lo, encara que sigui una mica. 

Una altra cosa que m’ha deixat trasbalsada és que, per 

a mi, anar a escola s’ha acabat convertint en una part 

de la meva rutina diària. Fins ara no m’havia adonat 

que, per a les noies, l’educació és un dret que no tenim 

garantit en tots els països del món; mai no m’hauria 

pogut imaginar que fos una cosa per la qual s’hagués 

de lluitar tant; mai no havia entès aquest anhel per 

l’educació, perquè jo mai no he sentit aquest anhel. I, 

pensant-hi, això m’ha fet molta ràbia. Sí, autèntica 

ràbia cap a tota aquella gent que pensa que et pot 

arrabassar la llibertat, que et pot desposseir d’una cosa 

tan fonamental com el dret a aprendre i que ha fet que 

ara estiguis estirada en un llit a l’hospital. 
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Vivim en un món en què les dones han estat 

explotades i menystingudes per la societat des de fa 

segles. Ara les coses tot just comencen a anar millor. 

Tanmateix, per cada persona que és prou valenta per 

fer un pas endavant com has fet tu, n’hi ha centenars 

d’altres que, amagades a l’ombra, estan a l’aguait 

esperant engegar-li un tret per fer-la caure. Per cada 

argument lògic, racional, a favor de l’educació de les 

dones que els permeti saber llegir i escriure per tal de 

millorar la seva situació dins la societat, hi ha centenars 

de guerrers fanàtics que utilitzen les armes de foc i les 

bombes per impedir que l’educació tiri endavant. 

Al capdavall, són les persones excepcionals com tu les 

que tenen el poder de canviar les coses i fer un món 

millor. I mentre et cures de les ferides estirada al llit, un 

munt de gent d’arreu del món escolta la teva història i 

sent el teu dolor. Però sàpigues que tu ets capaç 

d’inspirar i animar gent com jo, Malala. Tu fas que 

vulguem lluitar amb tu en aquest llarg combat. 

Espero que ben aviat et recuperis i trobis el camí de 

tornada al camp de batalla. No defalleixis i lluita per tot 

allò en què creus. 

Una forta abraçada 

Rose Smith 

 

Text traduït de l’anglès i extret de la web 

http://www.ndtv.com/world-news/more-letters-to-malala-yousafzai-732219 

 

 

Projecte 2:  FET MEMORABLE 

Aquest és un projecte individual a través del qual cada alumne farà memòria d’un fet 

memorable que se celebri el dia del seu aniversari. 

 

Perquè l’exposició oral tingui un resultat òptim és molt important elaborar una història clara i 

ordenada, que contingui informació d’interès, i explicar-la pausadament amb un llenguatge 

adequat i una bona pronúnciació. 

 

Les tasques a seguir són les següents: 

 

a) Planificar la feina, tant de la presentació com de l’exposició oral. 

  

http://www.ndtv.com/world-news/more-letters-to-malala-yousafzai-732219


b) Investigar els fets memorables coincidents amb la data del vostre aniversari. 

  

c) Seleccionar un dels fets i pensar per què l’heu triat. 

  

d) Cercar informació i documentació multimèdia. 

  

e) Utilitzar les eines digitals que us proposem o, bé, fer servir les que coneixeu. 

  

f) Preparar la presentació i l’exposició oral. 

  

Facilitar un URL per compartir la vostra presentació amb el professor o la professora 

Podeu facilitar la URL o bé enviar la feina feta a la professora: 

Cristina.cabre@tapiro.cat 

 

MINISERIE PER VEURE: 

http://4cats.llull.cat/4cats/index.cfm 

Te’n recordaràs que vam veure el primer capítol a la clase. Aquí hi tenes els 20 capítols de 

la serie. Són curts, d'aproximadament 4-5 minuts de durada. Pels qui no se’n recordin,  els 

capítols narren les peripècies de cinc joves que comparteixen pis. Cada personatge parla 

una varietat dialectal de la llengua (balear, català i valencià). Es pot veure amb subtítols o 

amb la transcripció completa dels diàlegs i s'hi inclouen notes gramaticals, lèxiques i 

socioculturals. 

Estaria molt bé, que després de visualitzar cada capítol en fessis un petit resum de quatre 

ratlles en Word per enviar-me’l  per email o donar-me’l quan ens veiem. 

 

DICTATS: 

https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-

linia/b2/tots/ 

Fes: Retrobament, un canvi, deixar de fumar, xafarderies, el misteri, el cel te txèquia i el 

Fuster…i tots els que puguis. 

 

Veuràs que hi tens un corrector i que pots anar parant l’audio quan vulguis. 

 

 

http://www.edistribucion.es/barcanova/projectes_30/catala1ESO/P2/p/herramientas.html
http://4cats.llull.cat/4cats/index.cfm
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/b2/tots/
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/b2/tots/
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Grup 2-3 (Isaura) 

 

Hola alumnes! Com esteu? 

 

Estic segura que ja heu acabat de mirar tota la sèrie de Polseres Vermelles sols a casa! 

Què no ho heu fet? A què espereu? No sé si ens quedarà massa temps de curs per a 

posar-nos al dia amb la sèrie i acabar-la. Així que una molt bona activitat per a fer a casa és 

que aprofiteu el temps per mirar sèries en català, o pel·lícules! El que vulgueu! I com que 

estàveu tan enganxats a Polseres Vermelles... doncs, és una bona opció continuar-la pel 

vostre compte!  

 

Però no cal que sigui tot televisió o mòbil! També us envio unes quantes feines de 

comprensió lectora perquè feu servir el cervell i escriviu una miqueta a la llibreta!  

 

Es tracta de què busqueu totes aquelles paraules que no enteneu al diccionari en línia 

https://dlc.iec.cat i feu les activitats. 

 

Bona feina! 

 

https://dlc.iec.cat/


 


