DOSSIER DE
CATALÀ
2n ESO A-B-C

Alumne/a:
PROFESSOR: JOSEFINA CASANOVAS

INSTRUCCIONS
o Caldrà fer un dossier de fulls DIN-A4 amb una tapa on consti
▪ Dossier de treball 2n ESO
▪ Nom i cognoms; grup i nom del professor
▪ S’escriuran totes les preguntes en un color i es respondran amb
un altre. Tan sols s’utilitzaran els colors blaus i negres.
o El dossier es lliurarà el dia de l’examen de recuperació.

● INFORMACIONS
o El dossier tindrà un valor del 40% sempre que l’examen arribi a un
mínim de 3,5
o L’examen que es farà a setembre constarà de moltes de les preguntes
que apareixen en aquest dossier.

BLOC 1
1.1. Contesta

les preguntes següents, relacionades amb

l’apartat de literatura. Busca informació addicional quan sigui
necessari:
a) Quins tipus d’amor es tracten en l’àmbit poètic?
b) Explica la diferència entre un trobador i un joglar.
c) Quina llengua feien servir normalment?
d) Creus que Ausiàs March és un trobador de l’amor cortès o
un trobador de la impossibilitat de l’amor cortès? Justifica la
teva resposta.

1.2. Identifica tots els elements de la comunicació que
intervenen en les situacions següents:
a) La Diana rep un pam de flors amb una nota: “Moltes felicitats,
nineta! T’estimo! Marc.”

b) Maria, vine ràpid o arribaràs tard a l’escola! L’autobús està a punt
d’arribar!

c) El so de la sirena d’un camió de bombers que s’apropa.

d) Un missatge del club de futbol al mòbil del Joan: “El partit de
demà començarà a les 18:00h. Sigueu puntuals. Gràcies.”

e) Un senyal a la porta d’un museu que indica la prohibició de
l’entrada menjant

1.3. Subratlla el SN Subjecte (en el cas que sigui el·líptic,
especifica’l) i el SV Predicat de les oracions següents. A
continuació, digues quin és el nucli de cadascun i especifica si
el SV Predicat és nominal o verbal.
a) M’han comunicat que dinarem a casa del Manel.

Nucli (SN): _____________

Nucli (SV): _____________

SV_____________
b) L’enigma del robatori és tot un misteri.
Nucli (SN): _____________

Nucli (SV): _____________

SV_____________
c) Aquesta matinada ha arribat la comanda.
Nucli (SN): _____________

Nucli (SV): _____________

SV_____________
d) L’Oriol sembla feliç amb la notícia.
Nucli (SN): _____________

Nucli (SV): _____________

SV_____________
e) El Palau de la Música ens rebrà amb molt de gust.
Nucli (SN): _____________

Nucli (SV): _____________

SV_____________

1.4. Copia les següents oracions i completa-les amb l’article
adient:
a) Trobaràs ___ document dins ___ arxivador.
b) __ Ignasi ha de tornar a anar a ___ hospital a finals de mes.
c) Guarda ___ ordinador i desa la roba a ___ armari.
d) ___ univers està format per un milió d’astres.

1.5.

Escriu

l’article

personal

davant

dels

següents

antropònims:
a) __ Oleguer

d) __ Alina

g) __ Uriel

j) __ Emma

b) __ Iolanda

e) __ Ester

h) __ Imma

k) __ Òscar

c) __ Arnau f) __ Isaac

i) __ Adrià

l) __ Úrsula

1.6. Escriu l’article adient als espais buits:
a) __ impossibilitat d’actuar davant __ indefensió.
b) __ infermera de __ hospital forma part del professorat de __ UOC.
c) __ hípica on muntem a cavall es troba situada a __ Vall d’Aran.

d) Encara no sabem si anirà a __ universitat o no.
e) __ olor de la seva fragància em recorda __ àvia.
f) Enguany __ Enric presentarà __ 11è certamen literari del seu
institut.
g) T’has comprat __ impermeable que vas veure?
h) Recordeu que __ autocar sortirà dimecres a __ una.
i) Aquest matí he coincidit a __ autobús amb __ Irene.
j) Us han repartit el full amb __ informació de __ obra?

1.7. Omple els espais buits amb la contracció adient:
al /a l’ / als; del / de l’ / dels; pel / per l’ / pels; ca / ca l’ / cal / ca la
/ cals
a) _____ aniversari _____ avi, han preparat una gran festa.
b) El vidre de la porta s’ha trencat _____ fort vent que ha fet aquests
dies.
c) Demà aniré a _____ metge de Sant Fruitós.
d) Han portat més llibres _____ alumnes de 2n.
e) _____ abril, cada gota en val mil.
f) Potser _____ Miquel no li preocupi el que pensi, però _____ la
Maria és important.
g) Vinga nois, afanyeu-vos, que avui dinem a _____ avis.
h) Si us plau, feu-ho _____ Miquel, us ho agrairà.
i) Has aprovat _____ pèls. Has d’estudiar més si no vols tenir alguna
sorpresa.
j) _____ llibre _____ Albert, encara no en podem parlar.

BLOC 2
2.1. a) Què és una faula?
b) Quina és la seva finalitat?
c) Qui és considerat com el mestre de la faula?
d) Quins personatges acostuma a representar?

2.2. Segons l’IEC, la descripció és la representació, més o
menys detallada i convencional, de fets, llocs, persones, etc. A
continuació, digues quins són els recursos que més utilitza i
posa’n un exemple de cadascun.

2.3.

Segons

el

seu

significat,

les

paraules

poden

ser

monosèmiques (tenen un únic significat) o polisèmiques
(tenen més d’un significat). Busca al diccionari les següents
paraules i copia les seves definicions. A continuació, digues si
són paraules monosèmiques o polisèmiques.
a) cargol:
b) banc:
c) cavallet:
d) implant:
e) coll:
f) proteïna:
g) hexàgon:
h) ploma:
i) carta:
2.4. Quina diferència hi ha entre la polisèmia i l’homonímia?
Posa’n un exemple de cadascuna.

2.5. Classifica les següents paraules segons el camp lèxic al
qual pertanyen. Si tens dubtes, consulta el diccionari.

groguenc, waterpolo, dilluns, pera, vot, fred, perxa, parlament,raïm,
carpa, constitució, migdia, tarda, guant, blau intens, porpra,
dimecres, goril·la, calamarsa, voleibol, préssec, drets,boira, futbol,
matí.
2.6. Explica la diferència entre l’hiperònim i l’hipònim. Posa’n
un exemple.

2.7. Omple els buits de les següents oracions amb la locució
prepositiva adequada: a favor de, a mitjan, a partir de, a
través de, al peu de, d’acord amb, per culpa de
a) El museu ha anunciat que la seva apertura tindrà lloc
______________ maig.
b) Observa els glòbuls vermells ______________ del microscopi.
c) L’equip està ______________ la decisió del president.
d) El meu vot ha estat ______________ del Manel.
e) Has de fer el resum del llibre amb les teves paraules i no copiant
______________ la lletra fragments que hi apareguin.
f) Un altre cop ens hem quedat sense anar de campament
______________ l’Antoni!
g) Hem de retornar l’equip de so ______________ d’abril.

2.8. Omple les següents oracions amb les formes tan / tant,
quan / quant, segons convingui:
a) No en vull ______ , de peix!
b) M’has de dir ______ arribarà el tren.
c) El Carles és ______ alt com el Pau.
d) ______ t’han costat les sabates?

2.9 Redacció
Argumenta els motius pels quals t’ha quedat l’assignatura.

Proposa solucions per al curs vinent. (120 paraules; 3
paràgrafs)

2.10. Llegeix aquests tex i contesta les preguntes següents:
Va desaparèixer, el matí del dia 14, un senyor anomenat Hosmer
Angel, Uns 5 peus, 7 polzades d’estatura, robust, de pell groguenca,
cabells negres, amb una petita calba en el centre, espesses patilles i
bigoti negre; duu ulleres fosques, lleugera dificultat en el parlar.
L’última vegada que se’l va veure, duia una levita negra amb solapes
de seda, armilla negra i pantaló gris de xeviot Harris, amb polaines
fosques sobre botes amb costat de goma. Se sap que treballava en
una oficina de Leadenhall Street.
Sir Arthur Conan Doyle, Les aventures de Sherlock
Holmes
a) En què ens hem de fixar per fer el retrat físic d’una persona?
b) Quines característiques pots trobar en aquesta descripció?
c) Escriu un sinònim dels adjectius del text que estan en negreta.
d) Escriu un antònim dels adjectius del text que estan en negreta.

BLOC 3
3.1. Respon:
a) On i quan va néixer el gènere teatral de la comèdia?
b) Quins autors van ser els més destacables? Quina era la temàtica
que feia servir cadascun d’ells?
c) Quin era l’objectiu d’aquest gènere?
d) Quins autors foren els continuadors de la comèdia grega en l’època
romana?

3.2. Respon:
a) Quin és el dramaturg més important de la comèdia romàntica?
Quin és el seu pseudònim?
b) Quina aportació va fer a la comèdia?
c) Què mostren les seves obres?
d) Quin autor ha estat considerat l’iniciador del teatre català modern?
Amb quin pseudònim se’l coneix?

3.3. Defineix els següents conceptes:
a) Imperi romà

b) Romanització

3.4. A continuació trobaràs dues oracions que contenen la
partícula que. Digues en quin cas actua com a conjunció i en
quin cas actua com a pronom relatiu:
a) La novel·la policíaca que estic llegint em té captivada.
b) Després de tot, penso que hem escollit la millor opció.

3.5. Segons les normes ortogràfiques de la b i la v, completa:
a) Escrivim __ davant d’una __ i una __. Per exemple: bloc, brusa.

b) Escrivim __ en les paraules en què alterna amb una __. Per
exemple: meu, escrivim.
c) Generalment, escrivim __ darrere d’una __. Per exemple: membre,
cambra.
d) Escrivim __ en les terminacions de l’imperfet d’indicatiu de la
primera conjugació. Per exemple: saltava, miràvem.
e) Escrivim __ darrere d’una __. Per exemple: envàs, canviar.
f) Escrivim __ en les paraules en què alterna amb una __. Per
exemple: lloba, saberut.

3.6. Omple els espais buits de les següents paraules amb b o
v, segons convingui:
a) po_le

f) to_a

k) mò_il

b) circum_al·lació

g) no_a

l) re_em

c) pinta_a

h) am_ient

m) pro_a

d) con_eni

i) bla_or

n) em_enar

e) sa_em

j) cal_ície

o) tra_via

3.7. Tradueix les següents paraules al català:
a) olvidar: ______________

f) cambio:

______________

b) caballo: ______________

g) labios:

______________

c) rivera:

______________

h) vasco:

______________

d) nube:

______________

i) gobierno ______________

e) cobarde: ______________

j) grabar:

______________

BLOC 4
4.1. Omple els espais buits del fragment següent sobre el més
enllà:
a) En l’edat antiga, els __________ i els __________ creien en el
món dels morts.
Segons

els

grecs,

els

morts

hi

entraven

travessant

el

riu

__________, portats pel barquer __________, que cobrava pel
passatge una moneda que els familiars havien de posar a la boca del
difunt.
Segons els egipcis, per assegurar la __________ després de la mort,
calia seguir un conjunt de cerimònies funeràries que incloïen
__________ i la __________; així es preservava la integritat de
l’individu en l’altra vida.

b) La religió cristiana, seguint la __________ del poble hebreu, va
imposar la creença que l’ésser humà consta de cos i ànima: el cos és
mortal; l’ànima, en canvi, és immortal. Quan una persona mor,
l’ànima deixa el cos i se’n va al més enllà, a l’altra vida.
Aquest més enllà, segons la fe cristiana, està dividit en tres àmbits o
espais:

el

__________,

on

van

les

ànimes

dels

justos;

el

__________, on van les ànimes dels que s’han de purificar abans que
no arribi el judici final, i __________, on van les ànimes dels
condemnats.

4.2. Respon les preguntes següents:
a) Qui és l’autor de la Divina Comèdia?

b) Què recull la seva obra literària?
c) Com expressa els sentiments? Quina llengua fa servir?
d) Quin va ser un dels esdeveniments que condicionà la vida i la
creació de l’autor?

e) Quin és l’argument de la Divina Comèdia? Quina relació té amb
l’autor?

4.3. Contesta les preguntes següents:
a) Quin autor és considerat com el millor prosista de la literatura
catalana del segle XIV?
b) Quin moviment introduí en terres catalanes?
c) Quina és la seva obra més important?
d) Què narra?
e) Quina tècnica expressiva es fa servir? Quina és la seva finalitat?

4.4. Busca una paraula sinònima de les destacades:
a) Has acabat la feina? ___________________
b)

Hem

deixat

el

cotxe

al

taller,

l’han

de

reparar.

___________________
c) Apropa’t un moment al quiosc i porta’m el diari, si us plau.
________________
d) Acabem d’aterrar i estem desitjant deixar les maletes a l’hotel i
dutxar-nos. ___________________
e) El Marc treballa amb nosaltres, és un noi molt dinàmic.
___________________

4.5. Busca una paraula antònima de les destacades:
a) Quin pa més tendre! ___________________
b) El pare s’ha comprat una camisa molt bonica a la botiga del Pep.
___________________
c) D’aquí a una estona anirem a passejar. ___________________
d) Estem mirant de comprar el pis. ___________________
e) El seu ritme de treball és constant. ___________________

4.6. Digues a quin pronom personal fort corresponen els
subjectes el·líptics de les oracions següents:

a) Hem pensat que l’Albert sigui el president de la junta.
b) Potser demà vingui a veure el nostre pis.
c) No ens ha dit res en tot el dia.
d) En quin curs us matriculareu aquest estiu?
e) Et deixaré el pastís sobre la taula de la cuina.

4.7.

Substitueix

les

paraules

en

cursiva

pel

pronom

demostratiu neutre adequat:
a) Recorda el que vam parlar la setmana passada.
b) No puc creure el que acabo de sentir!

4.8. Contesta les preguntes següents fent servir un pronom
feble. Fixa’t en l’exemple:
Has vist la Magda? No, no l’he vista.
a) Vols patates?
b) Has llegit aquest diari?
c) Han anat al parc?
d) M’has portat les claus?
e) Han arribat de vacances?
f) Saps què volen?

4.9. Substitueix les paraules en cursiva pel pronom personal
indefinit equivalent:
a) Des que hem obert aquest matí no ha entrat cap persona.
b) Ja han arribat totes les persones que estaven convidades.
c) M’agraden totes les coses que heu portat!
d) Com és possible que no hagis portat cap cosa com a detall?
e) Cada persona és un món.

4.10. Completa els espais buits de les oracions següents amb
el pronom personal interrogatiu adient:
a) Ei, nois, ja sabeu ________ anireu d’excursió?

b) Estic desitjant saber ________ ho han esbrinat.
c) Pots dir-me ________ el podrem visitar?
d) No m’explico ________ s’han enfadat.
e) ________ voldràs dinar?

4.11. Completa les paraules següents amb s, ss, z, c o ç:
a) gri_a

f) lla_

k) impre_ió

b) trape_i

g) tran_atlàntic

l) pla_a

c) ex_ep_ió

h) pa_aport

m) ac_epta_ió

d) di_oldre

i) ex_e_iu

n) e_mor_ar

e) a_ide_a

j) arri_ar

o) estru_os

BLOC 5
5.1. Què és una auca? Quin és el seu origen i la seva funció?

5.2. Completa les frases sobre literatura
a)

Santiago

Rusiñol

va

ser

un

autor

important

del

………………………………b)Rusiñol va exercir diverses professions entre les
quals ………………………
c) En els quadres hi apareixen …………………………………………………..
d)

L’obra

teatral

més

significativa

de

Rusiñol

va

ser

…………………………...
e) En aquesta obra s’hi reflecteix …………………………………………..

5.3. Respon les preguntes següents:
a) De quina llengua prové el català?
b) A partir del segle XII, a quins altres territoris s’implantà?
c) Quins territoris configuren el domini lingüístic del català?
d) Què és un dialecte? Quins en té la llengua catalana?

5.4. Identifica quina forma presenten els complements del
nom següents:
sintagma adjectival, sintagma preposicional o oració adjectiva
a) un dia estiuenc / un dia d’estiu / un dia que recorda l’estiu
b) els vaixells del port / els vaixells que arribaren al port / els vaixells
nous
c) la noia que vaig veure ahir / la noia de la biblioteca / la noia
agradable

5.5. Converteix les oracions següents en sintagmes nominals:
Ex:

L’hotel va ser inaugurat.
SN [Subj]

SV [Pred]

La inauguració de l’hotel
SN

Sprep [CN]

a) L’actriu va col·laborar en el projecte.
b) L’equip de futbol s’ha reunit avui.
c) Els nois arribaren amb les seves famílies.
d) El servei del restaurant ens ha atès molt bé.

5.6.

Substitueix

sintagmes

els

adjectius

preposicionals

que

destacats
tinguin

un

en

cursiva

sentit

per

igual

o

semblant. Utilitza les preposicions de, contra, sense, amb i per
a. Per exemple: un dia festiu

un dia de festa.

a) una setmana divertida
b) un dia ennuvolat
c) llet desnatada
d) Una història infantil
e) Colònia antimosquits

5.7. Omple els espais buits de les paraules següents amb j o g:
a) _erani

e) _ut_at

i) _imcana

m) a_ressiu

b) ob_ector

f) _àbia

j) refu_i

n) _el

c) a_ilitat

g) ma_estuós

k) _ut_es

o) _u_ar

d) a_osarat

h) in_ecció

l) tra_ecte

p) _irafa

5.8. Omple amb x o ix els espais buits de les paraules
següents:
a) _arop

e) ca_a

i) _àfec

m) anne_

b) carto_a

f) e_iste_

j) correge_

n) disbau_a

c) lu_e

g) pun_a

k) e_acte

o) _ampany

d) segue_en

h) e_haustiu

l) _iular

p) te_xit

5.9. Omple els espais buits de les següents paraules amb tx o
ig:
a) estiue_

e) ba_illerat

i) rebu_

m) gaspa_o

b) despa_

f) pèl-ro_

j) capri_ós

n) sonde_

c) torne_

g) esto_

k) cartu_os

o) safare_

d) ma_

h) capu_a

l) passe_

p) remola_a

BLOC 6
6.1. Completa els enunciats següents:
a) Els tres grans gèneres teatrals són ___________________,
____________________ i ______________________.
b) Al final del segle

XIX

diversos autors van posar en escena drames

que mostraven de manera crítica, els conflictes de les persones. Entre
aquests autors van destacar ___________________ (1828-1906),
___________________

(1860-1904)

i,

en

el

teatre

català,

______________________ (1882-1956).
c) Un dels temes principals del teatre del final del segle

XIX

és la lluita

de l’individu contra ____________________________________.
d) L’any 1879 _______________________ va publicar el drama Casa
de nines, una obra inspirada en una història real.
e)

Joan

Puig

i

Ferreter

va

escriure

el

drama

_____________________ l’any 1908.

6.2. Identifica el castellanisme que hi ha a cadascuna de les
oracions següents i escriu el mot català adequat:
a) La copla que acabem de sentir transmet la tristesa de l’amor
perdut.
b) La tercera estrofa del poema té un pareat.
c) Tinc mal de panxa, em prendré una mançanilla.
d) Després de classe tinc que anar a comprar el pa.

6.3. Digues a quin concepte fan referència les següents
definicions:

Verb / Sintagma nominal / Sintagma preposicional / Funcions
sintàctiques
a) Relacions de dependència entre els elements d’un sintagma o
d’una oració. Dins una oració es poden distingir les funcions
sintàctiques de subjecte, predicat, complement directe, complement
indirecte, etc.
b) Grup de paraules format per una preposició i un sintagma nominal.
Els grups als hostes i del balneari són sintagmes preposicionals
(SPrep).
c) Categoria lèxica que expressa les accions, els processos o els
estats d’algú o d’alguna cosa i que forma part del predicat d’una
oració. Per exemple: menjar, créixer, estar.
d) Nom o grup de paraules que s’organitzen al voltant d’un nom, que
n’és el nucli.
Diem que el grup les aigües termals contaminades és un sintagma
nominal (SN) perquè la paraula més important és el nom aigües.

6.4. Completa amb m o n els espais buits de les següents
paraules:
a) ava_tpassat

d) co_te

g) co_fusió

j) a_bient

b) sa_faina

e) i_vasió

h) e_botit

k) tra_via

c) i_fusió

f) co_ferència

i) e_velat

l) ca_pió

6.5. Redacció
Què he fet aquestes vacances? (120 paraules; 3 paràgrafs)

Nota: A banda de fer aquest dossier recomanem llegir un o dos
llibres de català al llarg d’aquest estiu.

Bones vacances!

