
FEINA LLENGUA CATALANA  1r ESO 

 Agafeu algun llibre que tingueu per casa, que us recomanin els pares o 

que us cridi l’atenció i llegiu-lo. 

Si quan tornem a l’institut en feu una exposició oral, us pujarà mig punt 

la nota del 3r trimestre. 

Per fer l’exposició, heu de fer un power-point on hi consti: 

a) Fitxa tècnica del llibre: títol, autor, editorial, col·lecció, any de 

publicació. Exemple: Gabriel JANER MANILA, He jugat amb els llops, 

LaGalerajove, 2010. 

b) Gènere literari: novel·la,  conte, text teatral, biografia, poesia,... 

c) Espai: lloc on passa l’acció. 

    Temps històric: època on passa l’acció. 

    Temps real: temps que passa des de l’inici fins al final de l’acció. 

d) Personatges  principals / protagonistes amb una breu descripció. 

e) Personatges secundaris 

f) Argument: resum del llibre en 8 o 9 línies, sense desvetllar el final. 

g) Opinió personal: explicar que t’ha semblat, tot justificant la resposta i 

si el recomanaríeu o no als vostres companys. 

h) Còpia d’un fragment del llibre, que trobeu interessant, per llegir-lo a 

l’exposició. 

 

 A més a més, feu 4 dictats del dictapp i els exercicis que es generen. 

 

 

Exercicis de repàs. 

 

 
Escriu a quina categoria pertany cada paraula del text. 
adjectiu, adverbi, nom, pronom, verb, determinant, preposició, conjunció. 

Hi havia glans i fulles i una taca de tinta al mig. La tapava un gerro de llautó voltat de 

senyores fent garlanda, vestides només amb vels i amb els cabell deixats anar i voleiant, 

i aquest gerro era ple de roses vermelles i de margarides artificials, que s'aguantaven en 

un tou de molsa figurada. El cobretaula, amb les glans i la taca de tinta al mig, tenia un 

serrell amb tres rengles de nusos. El bufet era de fusta vermellosa, amb marbre rosa i, a 

sobre del marbre, un armari, i a dintre de l'armari, el vidre guardat. El vidre, vull dir les 

copes i el gerro de l'aigua i l'ampolla del vi que només són per fer bonic. 

Una finestra, sempre fosca, donava a un celobert: també hi donava la finestra de la cuina. 

Mercè Rodoreda. La plaça del Diamant. 
a) 

glans    



i            

La         

un         

de         

només  

aquest  

era       

roses    

vermelles  

artificials  

 

 

Indica la categoria gramatical de cada paraula d'aquestes oracions: 

  

EL GOS GRAN CAMINAVA LENTAMENT 

     

  

AHIR EM VAN REGALAR UN JOC DE TAULA 

     

   

  

SARA I MANEL SÓN MOLT ALTS 

      

 

 

ACTIVITAT  

 Subratlla els determinants d'aquestes oracions i indica de quin tipus són: ( mireu apunts de 

classe o al llibre) 

 • La meva veïna s'ha casat amb el fill d'aquell escriptor. 



• A qualsevol ciutat hi ha més aigua que en aquest poble. • 

 El mateix problema el va tenir l'altre professor. 

 • Té pocs amics per arribar a convocar cinquanta persones. 

 • La primera decisió de la teva germana va ser la meva perdició. 

 • El vostre amic viu a la quarta porta d'aquell edifici.  

• No hi ha molta gent que presenti altres alternatives. 

 

 

ACTIVITAT  

Destria els substantius ( N)i adjectius ( Adj) que hi ha en aquest text. 

 Els romans portaven branquetes d'estragó ocultes sota la túnica com a protecció de les 

mossegades i les serpents, creença reflectida en el nom llatí de la planta: dragonet. Les arrels 

d'estragó, amés, són serpejants i recorden el famós drac que causà la mort a Hipòlit, el fill de 

Teseu. L'estragó és una de les poques herbes aromàtiques que no és originària de la Sibèria. 

Fou introduït a Europa pels croats. Existeixen dues formes d'estragó: el rus, més robust però 

menys aromàtic, i el francès, de sabor molt més picant i que és el més utilitzat.  

 

REDACCIÓ 

Aquests de moment 15 dies a casa no estaven previstos. Per tant, us demano que feu un 

dietari del vostre dia a dia de confinament. A partir de demà dia 17. 

 

Dietari del confinament 

Estimat diari, 

 1r introducció dels fets ( aturada de les classes precipitada., alarma...) 

 

Dimarts dia 17 ( Cinquè dia de confinament) 

... ( i anar fent cada dia). Cal presentar-lo amb bona lletra i el podeu decorar o bé afegir 

imatges) 
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FEINA LLENGUA CATALANA 2n ESOA i D 

 Agafeu algun llibre que tingueu per casa, que us recomanin els pares o 

que us cridi l’atenció i llegiu-lo. 

Si quan tornem a l’institut en feu una exposició oral, us pujarà mig punt 

la nota del 3r trimestre. 

Per fer l’exposició, heu de fer un power-point on hi consti: 

a) Fitxa tècnica del llibre: títol, autor, editorial, col·lecció, any de 

publicació. Exemple: Gabriel JANER MANILA, He jugat amb els llops, 

LaGalerajove, 2010. 

b) Gènere literari: novel·la,  conte, text teatral, biografia, poesia,... 

c) Espai: lloc on passa l’acció. 

    Temps històric: època on passa l’acció. 

    Temps real: temps que passa des de l’inici fins al final de l’acció. 

d) Personatges  principals / protagonistes amb una breu descripció. 

e) Personatges secundaris 

f) Argument: resum del llibre en 8 o 9 línies, sense desvetllar el final. 

g) Opinió personal: explicar que t’ha semblat, tot justificant la resposta i 

si el recomanaríeu o no als vostres companys. 

h) Còpia d’un fragment del llibre, que trobeu interessant, per llegir-lo a 

l’exposició. 

 

 RECORDEU que tenim pendent la prova de la unitat 5. Podeu repassar. 

 

 

● A més a més, feu 4 dictats del dictapp i els exercicis que es generen. 

● Aquells que no tenen el Dictapp, aneu a l’aplicació del Departament l'edu365 : 

http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/index.html 

● Els que tingueu el llibre, podeu començar la lectura del 3r trimestre He 

jugat amb els llops de Gabriel JANER MANILA.  

● Buscar informació sobre l’autor. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/index.html


FEINA LLENGUA CATALANA 2n B i C 

- Comenceu a llegir la lectura del 3r trimestre He jugat amb els llops. Podeu llegir cada 

dia un capítol.  

- Busqueu informació sobre l’autor per Internet. Després feu un PowerPoint amb la 

informació següent: una imatge de l’autor, data i lloc de naixement, professió i citeu 

alguna de les seves obres. 

- Mireu el vídeo que us recomano: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-

matins/gabriel-janer-manila-presenta-he-jugat-amb-els-llops/video/2904530/ 

 

- Activitats sobre el llibre: 

a) A quin gènere literari pertany el llibre? (novel·la, conte, teatre, poesia...) 

b) Espai: lloc on passa l’acció. 

c) Temps: quan passa i quants anys dura. 

d) Personatges: feu una breu descripció de cada personatge i digueu si és principal o 

secundari. 

e) L’escena on es produeix el primer contacte d’en Marcos amb els llops és una de les 

més colpidores. A la pàg. 95 tenim la frase que la resumeix; quina és aquesta 

frase? Rellegiu aquesta escena i expliqueu-la amb les vostres paraules. 

f) Feu un breu resum de l’argument de tot el llibre. 

g) Opinió personal (digueu si us ha agradat, si us ha emocionat, si us ha sorprès..., si 

el recomanaríeu...) 

  

- A més a més, feu 4 dictats del dictapp i les activitats que es generen. 

 

       Ànims i fins aviat, 

Rosa Maria Raymat 

 

Departament de català. 

 

 

 

Salutacions, ànims i somriguem. 

 

 

  Departament de Llengua catalana i literatura.  

  IES Màrius Torres. Març 2020. 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/gabriel-janer-manila-presenta-he-jugat-amb-els-llops/video/2904530/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/gabriel-janer-manila-presenta-he-jugat-amb-els-llops/video/2904530/


 

 

 

 



   TASQUES PER A 3r D’ESO 

 

3r A/B (Natàlia Qui): Llegiu “Premonicions”, d’Emili Bayo (Estrella Polar). A la 

tornada, farem un control-treball de lectura.  

Repasseu i acabeu tots els exercicis de les Abreviacions (també en tornar, 

farem control, com ja estava previst).  

Comprensió lectora de la Unitat 6 i 7 (lectura, feu l’infereix i un resum). 

 

 

3C (Pilar Espax) Feu un esquema/resum de les abreviacions i els exercicis de 

la unitat. Llegiu el llibre “Premonicions”, de l’Emili Bayo. 

 

3r ABC (Anna Peiró)    Proposta de tasques: 

 Lectures llibre text: Llengua catalana 3r ESO, Teide, 2018 

 Lectura t7: Bartleby, l’escrivent, pàgines 160-161 

Comprensió i exercicis lectura t7: pàgina 126 

 Competències a punt: Viatjar, viure, créixer, pàgina 142 

Exercicis, p 143 

 Lectura t8: Un dia al món, pàgines 184-185 

Comprensió i exercicis lectura t8: pàgina 186 

 Competències a punt: Síndrome de Tourette, pàgina 192 

Exercicis, p 193  

Els exercicis han de ser copiats i realitzats a la llibreta o en un full.  S’han de 

fer tots els exercicis, excepció aquells són per parelles. 

 

Busqueu informació sobre l’autor de la lectura: Emili Bayo. 

Qui tingui el llibre de Premonicions [Estrella Polar], que gaudexi de la lectura. 

 

Aquells que tinguin la vena d’escriptor, tota redacció, escrit, pensament que 

sigui capaç de generar amb bona presentació, ric en vocabulari, ben 

estructurat tindran l’oportunitat de sumar 0.5 punts del total de la nota.  

 

 

 

 



 

3r ESO PIM (Joan: jcapde32@xtec.cat) 

 

 

Benvolguts/des alumnes, 

Us dono unes orientacions per fer aquests dies de confinament a casa. Són 

recomanacions, i estaria molt bé que en puguessiu portar almenys una de cada 

apartat. 

 

 

 

 

 

● ACTIVITATS DE LECTURA  

 

 

D’una banda, estaria bé si podeu fer la lectura dels 3 contes que apareixen en 

aquest llibre: 

https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/altres/arxius/contes_

per_parlar_1.pdf 

 

Després de la lectura, us animo a que redacteu, de cada història, 4 preguntes que 

vosaltres preguntaríeu als vostres companys per saber si s’han llegit els 3 contes. 

En total heu de plantejar 12 preguntes. 

 

Us animo també que sigueu curiosos i des dels vostres mitjans llegiu tot allò que 

sigui del vostre interès. Podeu llegir còmics, revistes de videojocs, de música, diaris 

esportius, la premsa normal, premsa rosa (és a dir, revistes del cor), contes o 

novel·les que potser teniu per casa i que no heu obert mai. També podeu mirar 

blocs o pàgines d’internet sobre coses que us interessin (l’hort, els animals de l’hort i 

de la granja, sobre aprendre a dibuixar, sobre com ballar danses orientals, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

● ACTIVITATS DE REDACCIÓ - ESCRIPTURA 

 

Us animo a escriure un relat de mínim 120 - màxim 150 paraules on 

expliqueu la situació actual que està passant a tot el món en clau de ciència 

ficció. És a dir, escriviu el que està passant però com si vosaltres fossiu uns 

escriptors de ciència ficció escrivitn la vostra millor novel·la. 

https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/altres/arxius/contes_per_parlar_1.pdf
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/altres/arxius/contes_per_parlar_1.pdf


 

Per altra banda, també us encoratjo que cada dia a dia escriviu 5 o 6 línies sobre 

com ha anat el vostre dia i què heu fet, com si d’un diari personal es tractés. 

 

Un altre escrit que podeu fer és posar per escrit tot allò que esteu fent aquests dies 

a casa per no avorrir-vos i que no havíeu fet mai abans a casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ACTIVITATS D’EXPRESSIÓ ORAL  

 

Podeu enregistrar-vos a vosaltres mateixos en vídeo, per exemple amb el vostre 

mòbil, fent un tutorial on ensenyeu una habilitat que se us doni bé, alguna cosa que 

sabeu fer, ensenyant alguna cosa que us agradi molt del vostre dia a dia o de la 

vostra vida, un truc de màgia, etc. No cal que duri més de 3 minuts. 

 

 

 

 

 

 

Salut, paciència, bon humor i molta imaginació 
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TASQUES PER A 4t D’ESO 

 

A tot l’alumnat de 4t, llegiu una lectura optativa, adequada per a 

nois i noies de 15-16 anys. Feu una fitxa de lectura i un resum del 

llibre, personatges, etc. Busqueu un model de fitxa i imiteu-lo. 

Feu un text d’opinió sobre la situació que estem vivint: sensacions, 

emocions, vivència personal, …  

 

Llegiu la comprensió lectora de les unitat 8 i 9 . Feu l’infereix de les 

unitats esmentades. 

De la unitat 8 fer ex: 1,2,4 i 5 

De la unitat 9 fer ex: 1,3,5 i 7 

 

Repasseu subordinades substantives i adjectives, i feu els 

exercicis proposats a classe.  

 



  TASQUES PER A 1r DE BATXILLERAT 

 

1r Batx. A i E: Repasseu Unitat 5 (Modernisme) i acabeu els dos exercicis que ja es 

van proposar a classe, perquè en tornar farem prova escrita. 

Del “Pas i Repàs”, feu tots els exercicis possibles de pronoms febles i d’ortografia i 

morfologia.  

 

1r Batx D:   

Repasseu els exercicis d’Ortografia i Morfologia del llibre Pas i Repàs. En trobareu 

més a internet. 

 Qui havia de recuperar alguna lectura obligatòria, o alguna altra competència, que 

aprofiti per preparar-s’ho bé. 

A més, feu alguna activitat de lectura, escriptura o expressió oral de les proposades 

(o totes): 

Lectura. Llegiu narrativa curta -contes- o poesia.  

Escriptura. Escriviu els pensaments,les sensacions, les impressions d’aquests dies, 

quelcom que hàgiu escoltat i que voleu recordar, converses mantingudes reals o 

imaginàries, etc.. O feu un Diari. O, dictats. 

Expressió oral. Graveu-vos -amb el mòbil, serveix- explicant alguna tasca que heu 

fet aquests dies de confinament i que us ha ajudat a portar-lo millor. O comentant el 

conte, la poesia que heu llegit. O algun espectacle, concert, etc.  

 

FEINA 1r de Batxillerat B, F i G 

1- Prepareu l’exposició oral que us toca de literatura.  

2- Feu les activitats de color verd (tal com vam fer el segon trimestre). Recordeu 

que les recolliré el dia de l’examen. 

3- Del llibre Pas i repàs, feu les activitats 138, 139 i 140. 

4- Pel que fa al llibre de lectura, si aquesta situació s’allarga, ja us indicaré què 

podeu fer.  

Si teniu qualsevol dubte, em podeu escriure a: 

mariustorresalumnes@gmail.com 

Ànims i fins aviat! 

Rosa Maria Raymat 
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Literatura catalana 1r de Batxillerat 

 

Narracions  de Salvador Espriu 

 

Fer la lectura de les narracions que us detallo a continuació i fer un comentari  lliterari de la 

que trieu  ( caldrà entegar) 

Fer un recull del vocabulari ( amb el significat) de les paraules que no entengueu. 

 

1a part cal llegir: 

 

Teresata-que-baixava-les-escales  

El meu amic Salom 

Teoria de Crisant 

Tòpic 

Conversió i mort d’en Quim Federal 

 

2a part cal llegir: 

 

Letizia 

Tarot per a algun titella del teatre d’Alfaranja 

 

 



 TASQUES RECOMANADES PER A 2N BATXILLERAT 

 

 

 

Lectures: Llegiu Mirall trencat de Mercè Rodoreda (i Terra Baixa d’Àngel Guimerà si 

l’heu de recuperar). Feu-ne un/s bon/s resum/s. 

 

Repasseu l’ortografia, morfologia i sintaxi que s’havia explicat fins el dijous 12 de 

març. A internet trobareu molts exercicis que són autocorrectius. 

 

Busqueu exàmens de PAU d’anys anteriors a Internet, selecat.cat, i feu-los. Hi 

trobareu també les respostes. 

 

 

2n BAT B i G        (Rosa Maria Raymat) 

 

 

1- Repasseu les oracions subordinades. Enviaré un document- resum- sobre les 

subordinades adjectives al delegat de classe per ampliar el contingut del 

llibre. Hauríeu d’estudiar el quadre 7 de la pàg. 150 (proposicions 

subordinades adverbials) i llegir les pàg. 152 i 153.  

2- Podeu començar a repassar el llibre de lectura del 1r trimestre Terra baixa. 

Si teniu qualsevol dubte, em podeu escriu a:  mariustorresalumnes@gmail.com 

Ànims! 

 

 

 

2n BAT D         (Gemma Castelló) 

 

 

Dia 1 

1. Repasseu les oracions subordinades. 

2. Realitzeu la prova de subordinades adjunta (durada 10 min) sense apunts, com si 

fos un examen. 

3. Autocorregiu la prova amb la plantilla adjunta. Si us ha anat bé, felicitats, si la 

nota ha estat baixa, repasseu aquesta part de la sintaxi. Quan tornem farem una 

altra prova. 

4. Feu les activitats de fonètica del llibre que vaig manar l’últim dia. 

Pàg. 177 ex. 11, 12, 13, 14, 16 i 17. 

Pàg. 1, 2, 3 i 4. 

 

 

mailto:mariustorresalumnes@gmail.com


Dia 2 

1. Corregiu els exercicis de fonètica amb la plantilla- foto que trobareu en el 

document adjunt. 

2. Feu dictat online i correcció. 

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

professorat/dictats-en-linia/c1/tots/. DONES LECTORES 

 

Dia 3 

1.  Feu ex 21-22-23- 24 i 25 pàg. 175. 

2.  Corregiu les activitats amb la plantilla-foto que trobareu adjunta. 

 

Dia 4 

Feu examen de les PAU: 2018 setembre sèrie 3 (imprimir-ho via internet) i corregir-

lo (solucionari també online). Pàgina. Selecat.cat 

NOTA: Recordeu que teniu deures: 

a) Conte p 276 que caldrà llegir de manera expressiva (el 1r dia que tinguem 

classe). 

b) Text argumentatiu (per dimarts dia 31) 

 

 

 

Exercicis Llengua Catalana                             Nivell Batxillerat 

 

 

 

1. Digues quina categoria gramatical té el mot subratllat : 
 

 

 Han cridat un auxiliar perquè li fes l’embenat. 

 Han servit el cafè en una taula auxiliar. 

 La Creu Roja ha hagut d’auxiliar dues banyistes. 
 

 

 Fes el mateix que l’exercici anterior amb els mots següents: 
 

Creu 

 

 

 

Deu 

 

 

https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/c1/tots/
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/c1/tots/


 

 

 

2. Analitza la funció sintàctica dels elements subratllats: 
 

a) Els nens despistats ho han fet malament 
 

b) No ens fa por que hi vagin. 
 

c) Trobaràs la carpeta damunt els arxivadors. 
 

 

3. Tria la forma correcta: 
 

a) No hi ha ...................bomber que begui aigua per dinar (cap/ningú) 
b) .......veu que.......molt eixerit, però no .......prou valorat per la gent amb 

qui ......... relaciona (és /es ). 
 

4. Corregeix aquestes oracions, explicant quin problema de concordança tenen: 
 

a) L’exposició dels cartells del concurs d’El 9 Nou arriben a Terrassa. 
b) L’aparició de nous sistemes informàtics cibernètics representen una 

revolució en la manera de viure. 
c) La presència d’espies a la sala van condicionar molt les intervencions 

dels oradors. 
d) Les tarifes dels menjadors dels aeroports espanyols són molt cars. 
e) Una cosa és segur: no ens van fer gens de cas! 
f) Per fi hem deixat ben assentat els termes de l’acord. 
g) D’aquell congressista, ja en tenen apuntat les dades. 
h) Vull que quedi ben clar una cosa: jo no sóc dels que menjo millor. 
 

 

 

5. Subratlla el complement directe i pronominalitza’l: 
 

a) La Flor ha comprat això en uns grans magatzems. 
b) Sempre que vénen, espatllen l’espremedora. 
c) En Jacint farà canelons per dinar. 
d) La Lluïsa espera que a la festa no vingui l’esgarriacries de la Carolina. 
e) La Joana va córrer per veure de prop el seu ídol, i va quedar-ne 

absolutament decebuda. 
f) La Verònica o ha volgut fer el que li manaven perquè era poc ètic. 
g) La Margarida voldria saber quant val un bitllet d’autobús. 

 

 

 

 



6. Subratlla els elements repetits i reemplaça’ls pel pronom feble de 
complement directe corresponent. 

 

 

a) Aquest gos pequinès ha agafat l’os i ha rosegat l’os una bona estona. 
b) Li agraden tant els caramels d’eucaliptus, que sempre que passa per 

aquesta botiga compra caramels d’eucaliptus. 
c) Tothom pregunta a l’Ajuntament a quina hora passarà la cavalcada 

dels Reis, però ningú sap a quina hora passarà la cavalcada de reis. 
d) Se li ha fet malbé el ventilador i ha vingut a comprar un altre ventilador. 
e) Va veure que el rossinyol havia sortit de la gàbia i va intentar caçar el 

rossinyol amb les mans. 
f) Si deixem que el gall entri a casa, aviat tindrem el gall enfilat a la taula 

del menjador. 
g) Qui té jornalers i no veu els jornalers, es fa pobre i no es creu que es 

fa pobre. 
 

 

 

 

7. Completa les oracions amb la combinació de pronoms correcta: 
 

a) Us agradaria que us pesqués una tonyina? Doncs ara m’embarco per 
pescar......una. 

b) I si ens tenyíssim els cabells? Au, som-hi, tenyim....... 
c) Ja és hora que ens cordem les botes, oi? Cordem......d’una vegada! 
d) No us heu acabat les bledes? Doncs afanyeu-vos a acabar.... 
e) Ens podríeu bullir els espinacs? Bulliu...., si us plau. 
f) Oi que ens fotocopiareu el full? No trigueu a fotocopiar.... 
g) No us heu emprovat encara la brusa? Què espereu a emprovar.....? 

 

 

8. Encapçala, si cal, els complements amb la preposició a i pronominalitza’ls. 
 

a) Va visitar ....el seu pare. .................................. 
b) Van receptar pastilles .........el seu pare. ................................ 
c) El pare acaricia ......els seus fills. .......................................... 
d) Vas fer un petó .......la meva cosina?...................................... 
e) Van expulsar .........aquella gent de la sala. ........................................... 
f) No han convidat ........les teves germanes? ........................................... 
g) Van agredir ......els manifestants! ........................................ 
h) Van clavar una bona pallissa........els pobres 

manifestants.............................................................................................
. 

i) Han complicat la vida ....els seus veïns................................................... 
j) Concediran una medalla .....les seves 

companyes.................................... 
k) Han condecorat..... les seves 

amigues...................................................... 



 

 

9. Emplena els buits amb el pronom feble de complement directe 
corresponent, però abans de decidir el pronom, reconstrueix el sintagma que 
hi aniria i determina si fóra definit o indefinit. 

 

Model: Diu que té molta força, però no en té gens. 

             .......però no té gens de força (gens de força: SN indefinit) 

 

a) Tothom diu que fa gràcia, però ella creu que no ....fa. --------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Què en fareu del testament? ....anul·lareu o  .... redactareu un de nou?---------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) L’Ernest feia molt de temps que buscava parella: buscava una dona que 
.....mantingués. ----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Un poema tan bonic no podrem oblidar ..... mai! ---------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Si em donés una samarreta blanca, te .... pintaré.--------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Busca el botó que t’ha caigut i cus-te ..... tu mateix.------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 

g) Diu que aquesta sopa de carbassa li fa venir singlot si se.....menja freda.-------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

h) Si t’agraden els caquis, te.....puc donar uns quants.-----------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

10.  Completa cada oració amb el pronom o combinació pronominal que hi 
manca que hi manca. Analitza la funció sintàctica dels pronoms ( exceptuant 
–ne el pronom es ) 

 

 La pobra criatura no dormia mai tranquil·la. La pobra criatura 
no hi dormia mai ( tranquil·la = hi, C. Predicatiu ) 

 

a) Es posava nerviosa fàcilment i aquell dia ........... va posar molt perquè anava 
molt endarrerida amb la feina. 

b) Aquesta llet no és agra, però si la deixes fora de la nevera ......... tornarà de 
seguida. 

c) La màquina ha quedat inservible. ............ va quedar el dia que vam tenir una 
pujada de tensió elèctrica. 

d) Dius que la Lali anava beguda ? No m’estranya: sempre ........ va! 
e) L’Ot és brni; però per més que .......sigui, t’asseguro que no es perd cap 

detall. 
f) Els de la classe de primer anaven tots disfressats; els de segon, en canvi, 

no .......van voler anar. 
 

 



11.  Analitza els sintagmes destacats i funcions sintàctiques. Després 
pronominalitza’ls. 

 

 

 La Lorena és a ca l’avi  ( Sprep. Cclloc ) ..... La Lorena hi és. 
 

 

a) Ha contribuït a la causa ecologista 
b) Ha pensat en coses molt estranyes 
c) Vaig trobar escapçat el càntir. 
d) El televisor ha quedat engegat. 
e) L’Esteve és delegat de curs 
f) Diu que ja és a l’altra punta 
g) Això sí que és fàcil de solucionar 
h) Els últims anys, el Guillem s’estava a Sóller 

     

 

 

12. Substitueix els sintagmes en negreta per un pronom feble i digues quina 
funció sintàctica exerceixen. 

 

 Aquest home sempre somia despert 
............................................................................................................................
.. 

 Doneu premis a tothom 
............................................................................................................................
.. 

 Ecs realment fa fàstic! 
............................................................................................................................
. 

 Res del que explica és veritat 
............................................................................................................................
. 

 Aquest matí ens ha dit que tornava d’un sopar de feina 
............................................................................................................................
. 

 Ella durà també galetes amb xocolata per al berenar. 

 Escriuràs la capçalera amb tinta vermella 
............................................................................................................................
.. 

 

 

 

 
13. Digues les funcions sintàctiques de les oracions següents i representa’ls 

pronominalment . 
 

 



  Induí la seva sogra a l’eutanàsia . La hi induí. 
 

 

a) La Joana ha ficat el cap dins la rentadora. 
 

b) Hem parlat a la Maria de la reconstrucció de l’ermita. 
 

c) No va trobar feina a l’Esteve. 
 

d) Encara busca pingüins al pol Nord. 
 

e) Animarem la Sònia a tirar endavant.  
 

f) Negaren perdó a les seves filles. 
 

g) Digueu a les secretàries que vinguin. 
 

h) Aquell sant baró va consagrar tota la vida a elaborar un diccionari 
etimològic. 

 

i) La Soledat presentava la plataforma reivindicativa amb entusiasme. 
 

j) L’Anna ha trobat un escarabat sota la paella. 
 

k) Ha tractat la gent amb molta delicadesa. 
 

l) Han baixat la bossa de les escombraries al carrer. 
 

m) Sempre porta les mans brutes. 
 

n) Han acostumat els seus fills a un ritme trepidant. 
 

o) Tinc els peus plans. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa les oracions següents amb els pronoms febles corresponents. 

 



1. Quan la mestra et demani els deures, digues-li que demà ____________ 

portaràs. 

2. Tot i que veig que no necessiten més sorra, ________deixaré quatre 

sacs més. 

3. L’Èrica havia de ser a casa, però no ____________ vaig trobar. 

4. L’inspector exigí la comptabilitat als assessors, però aquests no 

________ van presentar. 

5. Ens han aconsellat que comprem els llibres a la llibreria del xamfrà; jo, 

però no ___________ vull comprar; _________ compraré a cals oncles. 

6. Si t’acabo la traducció___________ faré enviar pel meu germà. 

7. Quan els alumnes necessiten diapositives, _________ deixo unes 

quantes. 

8. Si tu no m’has pres les claus, qui ________ ha preses. 

9. Abans us donava moltes coses; des d’ara no _______ donaré cap més. 

10. Demana els llibres a la Montse. Si _________ demanes, estic 

segura que ______ deixarà. 

11. Quan us acabeu el pa, _________ donaré més. 

12. No els expliquis pas allò, ja __________ explicaràs després de 

sopar. 

13. Encara tinc el paraigua d’en Roger; un dia que no plogui ________ 

tornaré. 

14. Quan vostès em lliurin les redaccions _______ corregiré. 

15. Tant se val que els expliquis les dificultats com que no ________ 

expliquis. 

16. A l’avi li agraden aquests discos; regala _________! 

17. Regala aquests contes als teus nebots; si __________ regales, 

________ donaràs una gran alegria.  

18. Si necessiten els llibres, ja _________ pots tornar. 

19. La taca que s’han fet, qui ___________ traurà? 

20. Una amiga m’ha demanat que li deixi el vestit i no sé si 

deixar__________ 

21. Mentre no et destorbin les visites, __________ faré sovint. 

22. Si no volen més cervesa, no __________ donis més. 



23.He sentit que la Júlia es vendrà la col·lecció de segells; __________ 

compraré. 

 

 

Ompliu els espais buits amb els pronoms que correspongui i escriviu a sota 
de cada pronom la funció sintàctica corresponent. 
 

1. Si els vostres amics no saben encara res de tot això, 
digueu_______________ 

2. Si el cafè no té prou sucre, poseu_________________més. 
3. L’empresari deu dues mesades als treballadors. Ha dit que 

________________ 
     pagarà aquest mes. 

4. Haig de desar l’abric a l’armari, ______________ vols desar tu mateix? 
5. Les estovalles són al calaix de dalt. Treu __________________ 
6. No entenc per què l’Oriol i l’Albert han arribat tard,_____________ 

preguntaré. 
7. Envia aquests paquets a les teves ties. Quan _______________ hagis 

enviat, truca ___________ per notificar ________________. 
8. Aquest llibre és per a la teva germana. Dóna ______________ avui mateix. 
9. Si vols portar llaminadures a les teves filles, porta ______________ ara. 
10. Els nois han demanat més llenya, porteu ______________ uns quants 

feixos més 
11. No es decidien a traspassar la botiga als veïns, però al final _____________ 

han traspassada. 
12. Heu de tornar les claus a la veïna. Torneu _____________ avui mateix. 

13. Si has de donar les notes als pares, dóna _______________ ara. 

14. El nen em demanava aigua, però jo no _______________ podia donar. 

15. Buscava el bolígraf al calaix del despatx, però no _____________ vaig 

trobar. 

16. Recomano als meus amics que hi vagin, ______________ recomano perquè 

val la pena de veure-ho. 

17. Si has de fer la comanda als proveïdors, fes _____________ ara mateix. 

18. Si em deixen el tallagespa aquesta tarda, jo ____________ tornaré demà al 

matí. 

19. La ferida que es va fer tenia mal aspecte abans que el metge 

_________netegés.  

 

 

Feu la transcripció fonètica dels següents mots: 

 

 

Catalanitzar:      infantesa: 

Polseguera:      canadenca: 

Fetge:       escabetxar: 



Analògica:      possibilitat: 

Granja:      enquesta: 

Engelosiment:     bellugueig: 

Gelateria:      geperuda: 

Castigar:      ceguesa: 

Confessar:      solidesa: 

Exàmens:      taxi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Departament de Llengua catalana i literatura. 

     IES Màrius Torres. Març 2020. 



 

ACTIVITATS Aula d’Acollida 
 

 

Benvolguts/des alumnes, 

Us dono unes orientacions per fer aquests dies de confinament a casa. Són recomanacions, i estaria molt bé 

que en puguessiu portar almenys una de cada apartat. 

 

 

 

 

 

● ACTIVITATS DE LECTURA  
 

 

D’una banda, estaria bé si podeu fer la lectura dels 3 contes que apareixen en aquest llibre: 

https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/altres/arxius/contes_per_parlar_1.pdf 

 

Després de la lectura, us animo a que redacteu, de cada història, 4 preguntes que vosaltres preguntaríeu als 

vostres companys per saber si s’han llegit els 3 contes. En total heu de plantejar 12 preguntes. 

 

Us animo també que sigueu curiosos i des dels vostres mitjans llegiu tot allò que sigui del vostre interès. 

Podeu llegir còmics, revistes de videojocs, de música, diaris esportius, la premsa normal, premsa rosa (és a 

dir, revistes del cor), contes o novel·les que potser teniu per casa i que no heu obert mai. També podeu mirar 

blocs o pàgines d’internet sobre coses que us interessin (l’hort, els animals de l’hort i de la granja, sobre 

aprendre a dibuixar, sobre com ballar danses orientals, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ACTIVITATS DE REDACCIÓ - 

ESCRIPTURA 
 

Us animo a escriure un relat de mínim 120 - màxim 150 paraules on expliqueu la 

situació actual que està passant a tot el món en clau de ciència ficció. És a dir, escriviu el que està passant 

però com si vosaltres fossiu uns escriptors de ciència ficció escrivitn la vostra millor novel·la. 

 

Per altra banda, també us encoratjo que cada dia a dia escriviu 5 o 6 línies sobre com ha anat el vostre dia i 

què heu fet, com si d’un diari personal es tractés. 

 

Un altre escrit que podeu fer és posar per escrit tot allò que esteu fent aquests dies a casa per no avorrir-vos i 

que no havíeu fet mai abans a casa. 

 

 

https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/altres/arxius/contes_per_parlar_1.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ACTIVITATS D’EXPRESSIÓ ORAL  
 

Podeu enregistrar-vos a vosaltres mateixos en vídeo, per exemple amb el vostre mòbil, fent un tutorial on 

ensenyeu una habilitat que se us doni bé, alguna cosa que sabeu fer, ensenyant alguna cosa que us agradi 

molt del vostre dia a dia o de la vostra vida, un truc de màgia, etc. No cal que duri més de 3 minuts. 
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