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COMPRENSIÓ LECTORA

Primer de tot, has de llegir atentament els textos i després fer les activitats que
trobaràs a continuació.
Text 1
Llegeix aquest text i respon les preguntes.
El pare de l’Enric caminava nerviosament amunt i avall pensant, cavil·lant, rumiant.
–Ja ho tinc! –va exclamar finalment.
Va agafar el lloro, li va espolsar les plomes, que eren plenes de terra, i es va encaminar
cap a casa dels veïns tot decidit. L’Enric i la seva mare li anaven al darrere, sense dir res,
però mirant-se mútuament amb una expressió d’estranyesa mentre arronsaven les
espatlles, com si es preguntessin l’un a l’altre quina una en portava de cap.
Va entrar, va anar directe al menjador, i es va encaminar cap a la gàbia buida situada al
costat de la finestra, com sempre. La va obrir i hi va ficar el pobre ocell difunt.
–I ara –va dir– a esperar que tornin els veïns i trobin el lloro mort, a la seva gàbia. Al
capdavall, no ens van especificar que li donéssim menjar.
–Sí, però nosaltres tenim la clau i se suposa que... –insinuava la Mercè.
Preguntes
• Què feia el pare de l’Enric abans de dir: «Ja ho tinc!»?
• Per què el pare de l’Enric va espolsar les plomes del lloro?
• Què feien l’Enric i la seva mare quan el pare s’encaminava cap a casa dels veïns?
• Què fa el pare de l’Enric quan és a dins la casa dels veïns?
• Què insinua la Mercè quan diu: «Però nosaltres tenim la clau i se suposa que...»?

Text 2
Llegeix aquesta notícia i contesta les preguntes que trobaràs a continuació.
L'Hospitalet tornarà a tenir televisió local després que l'Ajuntament decidís tancar-la, a
final de l'any passat, i acomiadar 40 treballadors. Això sí, amb un format molt reduït, ja que
només hi haurà un programa diari de 25 minuts que inclourà un informatiu de 15 minuts,
una agenda d'actes, un espai sobre les entitats i un reportatge. La televisió es podrà veure
per internet i per TDT. La ràdio emetrà informació esportiva pels mateixos canals, fet que
implica que desapareixerà la tradicional transmissió per ones hertzianes. La desaparició
del dial representarà un estalvi de 600.000 euros, que sumat a la cancel·lació del
contracte de la televisió local suposarà un estalvi anual de 2 milions d'euros. És a dir, que
els mitjans de comunicació costaran la meitat. “Vam decidir reestructurar-los per una
qüestió econòmica”, va explicar ahir l'alcaldessa, que va afirmar que la millor manera de
fer-ho és a través d'una plataforma multimèdia a internet. Els mitjans locals tindran una
plantilla de 27 persones, que inclourà les cinc que treballen en els diaris digital i en paper i
les 22 que quedin de la ràdio –marxen vuit persones, algunes voluntàriament, d'altres per
jubilació i d'altres es recol·loquen en altres projectes municipals–. Els empleats hauran de
ser capaços de treballar en qualsevol format, i per això s'hauran de formar. Això implicarà
una suspensió de l'emissió de la ràdio del juny a l'octubre, quan entrarà en funcionament
la plataforma. Caldran cinc especialistes en televisió, que s'intentaran contractar de
l'anterior plantilla.
El tancament de la televisió va ser durament criticat. ICV-EUiA, soci del PSC, va exigir que
no s'acomiadés més personal. Aquest partit va expressar ahir la satisfacció pel nou model.
CiU, en canvi, lamenta que desaparegui la ràdio per FM i la reduïda oferta televisiva. “Ens
quedem sense ràdio i sense televisió”, va afirmar, taxativa, la portaveu de CiU, Meritxell
Borràs. El president del comitè d'empresa, Francisco Durán, es va mostrar satisfet pel fet
que es mantingui la plantilla i el nivell retributiu, com també per la possibilitat que les
emissions s'ampliïn si milloren les condicions econòmiques.
L'alcaldessa conclou: “Aquest model de mínims és el màxim que podem oferir amb uns
recursos cada cop més escasos.”

Preguntes
a) Quan es va tancar la televisió de l’Hospitalet? Quants treballadors es van acomiadar?
b) En què consistirà el format reduït que tindrà ara la televisió de l’Hospitalet?

c) Quántes persones quedaran ara en plantilla?
d) Què diu l’alcaldessa respecte a la reestructuració que s’ha fet?

Text 3
NO TOCA DE PEUS A TERRA, LA TERRA!
Darreres notícies! La bola del món ha fet unes declaracions sensacionals! Com que ja fa
molts anys que gira i gira sense parar està ben marejada, i, com que mai ningú no li ha
agraït que fes aquesta feina tan monòtona, ha decidit fer vacances.
Aquell mateix vespre a casa de la Paula i en Pau també miraven la televisió. Tots dos
germans, engrescats per la notícia, també volien fer vacances. Però la mare els va dir:
–Vosaltres ja n’heu fet, de vacances. Ara li toca a la Terra, pobreta!
Ningú no s’imaginava que a partir d’ara no existiria ni el dia ni la nit com abans, ni que els
matins i els vespres durarien el mateix, perquè la Terra ja no girava: feia el que li donava
la gana!
La TERRA portava una vida de senyora: prenia el sol, no feia res i només s’engreixava de
manera que els països es van anar dilatant i les ciutats també es van eixamplar. Aleshores
els habitants de la TERRA tardaven més temps per desplaçar-se d’un lloc a un altre.
Els terrestres es cansaven de caminar tant i sempre anaven amb un pam de llengua fora.
La Paula i en Pau, com tots els nens del món, solien arribar tard a l’escola, perquè dia per
altre s’allargava el camí. Però estaven molt contents, perquè ara tenien més espai per
jugar: els patis eren immensos, els carrers amplíssims i les cases també s’havien tornat
grandioses. El món s’havia convertit en un gran desori, tot funcionava malament. Però a la
Paula i a en Pau tot allò els divertia molt.

I vet aquí que un bon dia, la Terra es va cansar de prendre el sol i va fer bufar els vents de
l’hivern. Així va ser com els habitants de la Terra van saltar d’un llarguíssim estiu a un
sobtat hivern, sense passar per la tardor. Va començar a nevar, nevar, i va fer fred de
debò.
No toca de peus a terra, la Terra!
No toca de peus a terra, la Terra!
Però la Terra no va pensar en totes les calipàndries que s’agafen a l’hivern i, com tots els
habitants, també es va constipar. Un enorme esternut va fer trontollar tots els països del
món, com si s’hagués esdevingut un terratrèmol.
La TERRA, mig malalta, es va anar encongint perquè tenia esgarrifances de fred. Ara els
països eren petits, petits i les ciutats semblaven de joguina. Tothom vivia més premsat
que en una llauna de sardines, però la Paula i en Pau també la trobaven divertida, aquella
nova situació. De seguida es va constituir la Comissió No Toca de Peus a Terra, la Terra
(CNTPTT), en la qual participaven persones de tot el món interessades a tornar les coses
al seu lloc.
Les negociacions entre la Terra i els seus llogaters van començar des de l’espai. Un
representant de la CNTPTT va parlar des del coet per un poderós altaveu:
–Admirada Terra: aquestes teves vacances ens han ben destarotat. Si us plau, torna a
girar seguint el teu curs normal.
La Terra, que també sabia parlar tots els idiomes, va deixar anar cridant:
–Galifardeus! I les desfetes que m’han provocat les vostres guerres, què?
Però després va demostrar ser més assenyada que els mateixos terrestres i una
monstruosa sotragada la va tornar a posar en bona rotació. Tot tornava a la normalitat.
La notícia no va agradar gens ni mica a la Paula i a en Pau, però en el fons sabien que
tard o d’hora la Terra es cansaria de girar i tornaria a fer vacances.
Miquel Obiols (adaptació).
Preguntes
1. Contesta les preguntes següents:
a) Per què va parar de girar la Terra?
b) Per què arribaven tard a l’escola la Paula i en Pau?

c) Què li va passar a la Terra quan es va constipar?

d) I aleshores, com eren els països?

e) Què va fer la gent per solucionar el problema?
2. Explica i opina: T’ha agradat aquesta lectura? Per què?
3. Explica el significat de l’expressió “amb un pam de llengua fora”:

Text 4
La fageda d’en Jordà
Pels volts d’Olot es troba la fageda d’en Jordà. És dins el terme de Santa Pau,un municipi
de la comarca de la Garrotxa. La regió volcànica d’Olot té, dins el terme de Santa Pau,
alguns dels antics volcans més importants de la zona, com el turó de Croscat, Santa
Margarida de la Cot i el puig de la Costa. La part més muntanyosa està coberta de boscos
de faigs, roures i alzines, i a la zona plana s’hi conreen cereals, farratges, patates, blat de
moro i llegums.
Una fageda és un bosc de faigs. Els faigs són arbres de fulla caduca; això vol dir que
tenen les fulles verdes fins a la tardor, quan van prenent una tonalitat primer groguenca i
després vermellosa, fins que a la fi cauen a terra. A primers de novembre, els faigs agafen
uns tons vermellosos tan vius i intensos que semblen talment els d’un incendi.
Dalt d’un carruatge.
Des de fa uns anys, la fageda d’en Jordà es pot visitar en carro. Es tracta d’una passejada
turística que permet al visitant apreciar la bellesa d’aquest paratge, a la vegada que fa ús
d’un mitjà de transport tradicional. Aquest fet desperta antics records a la gent gran i
permet a la gent jove fer-se càrrec de lamanera com es viatjava antigament.
Dalt d’un carro tirat per una euga i menat per un expert carreter, els viatgers s’endinsen a
la fageda per un camí ramader, fan un tomb pel cor del bosc i tornen al lloc de sortida. El
volt dura aproximadament una hora perquè, a mig trajecte, es fa una parada en què els
viatgers baixen del carro i fan un tros a peu per dins la fageda. Durant el trajecte per dins
el bosc, el camí presenta repetjons o petites pujades.
És curiós comprovar com, sempre que se n’acosta un, l’animal agafa embranzida sense
que l’amo li hagi de dir res. Quan el carreter vol que l’euga s’aturi, crida «booooo!», i la
bèstia obeeix; quan vol que vagi més de pressa li fa «arri, arri!»; quan vol que l’animal giri
cap a la dreta o cap a l’esquerra, li estirauna o altra regna.

La fageda d’en Jordà
Parc natural
La fageda d’en Jordà, situada a uns 500 metres sobre el nivell del mar, forma part del
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. És una reserva natural molt valuosa
que cal preservar perquè és d’una gran raresa.
La superfície de la fageda està recoberta d’una gran colada de lava que el volcà Croscat
va despendre fa uns 17.000 anys. Aquesta colada de lava forma unes prominències molt
característiques, anomenades tossols.
Dins la fageda hi viuen un gran nombre d’ocells: gaigs, picots, merles, tudons, cucuts… i a
l’estiu, el nombre d’espècies augmenta considerablement. Els mamífers que habiten a la
fageda són els propis dels boscos caducifolis, és a dir, dels arbres que perden la fulla. Hi
ha esquirols, conills, rates cellardes,musaranyes, teixons i fagines. La cacera hi està
totalment prohibida. El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa s’ocupa de la
gestió de la fageda d’en Jordà, que està fortament protegida. Tot i així, la protecció
efectiva d’aquest valuós indret tan sols podrà assegurar-se amb la col·laboració de tothom.
Carles Riera (adaptació)
Preguntes
1. Marca quin et sembla que és el tema de la lectura:
⎕Les característiques de les fagedes.
⎕Les passejades amb carro per les fagedes.
⎕La bellesa i la importància de la fageda d’en Jordà.
2. Contesta aquestes preguntes:
a) Què és una reserva natural?
b) On està situada la fageda d’en Jordà?

c) Què és una fageda?

3. Explica quin significat té la paraula pres en els versos següents:
«El caminant [...] és pres de la fageda d’en Jordà,
presoner del silenci i la verdor.»
⎕El caminant queda tan admirat de la bellesa del bosc que no en vol marxar.

⎕El caminant s’ha perdut enmig del bosc i no pot sortir.
⎕Uns personatges (el silenci i la verdor) han empresonat un caminant.

EXPRESSIÓ ESCRITA
Has de fer com a mínim 3 redaccions de 125 paraules aproximadament. Et
proposem diversos temes:
a. La meva ciutat.
b. La millor pel·lícula que he vist.
c. El millor llibre que he llegit.
d. Avantatges i inconvenients del telèfon mòbil.
e. La meva feina del futur.
f. La influència de la publicitat en les nostres vides.
g. Les meves preferències musicals.
h. Les meves aficions.
i. Un somni.
j. El meu gran desig.
LECTURA
Has de llegir dos llibres (novel·la, aventura gràfica, còmic, biografia, recull de contes, ...) i
fer-ne una fitxa de lectura. Llegeix els llibres que vulguis, però sobretot que siguin
adequats per a la teva edat. Evidentment els llibres han de ser en llengua catalana. Et
recomano que vagis a la biblioteca i cerquis llibres en la secció de literatura juvenil (franja
14-16 anys)
FITXES DE LECTURA
1. Fitxa tècnica del llibre:
Autor:___________________________________________________________
Títol:____________________________________________________________
Traductor/a:______________________________________________________
Adaptador/a:_____________________________________________________
Il·lustrador/a:_____________________________________________________
Col·lecció:________________________________________________________
Editorial:_________________________________________________________

Lloc d’edició:______________________________________________________
Any d’edició:______________________________________________________
Nombre de pàgines:________________________________________________
2. Argument (Breu explicació dels fets narrats en el llibre. Entre 50 i 100 mots).
3. Tema (Escriu, en una paraula o frase curta, el tema del llibre).
4. Personatges (Llista de personatges més importants del llibre, tot indicant la funció que
hi tenen: principals, secundaris, aliats, adversaris...).
5. Espai i temps (On transcorre habitualment l’acció dels fets que s’expliquen? Quant
temps passa entre l’inici i l’acabament de l’argument? En quina època històrica se situen
els fets que s’expliquen?).
6. Opinió personal (Valoració del llibre llegit tant pel que fa als aspectes positius com
negatius. Dóna tres raons per recomanar o no la lectura d’aquest llibre a altres lectors.
Entre 50 i 100 mots).

2. Fitxa tècnica del llibre:
Autor:___________________________________________________________
Títol:____________________________________________________________
Traductor/a:______________________________________________________
Adaptador/a:_____________________________________________________
Il·lustrador/a:_____________________________________________________
Col·lecció:________________________________________________________
Editorial:_________________________________________________________
Lloc d’edició:______________________________________________________
Any d’edició:______________________________________________________
Nombre de pàgines:________________________________________________
2. Argument (Breu explicació dels fets narrats en el llibre. Entre 50 i 100 mots).
3. Tema (Escriu, en una paraula o frase curta, el tema del llibre).
4. Personatges (Llista de personatges més importants del llibre, tot indicant la funció que
hi tenen: principals, secundaris, aliats, adversaris...).
5. Espai i temps (On transcorre habitualment l’acció dels fets que s’expliquen? Quant
temps passa entre l’inici i l’acabament de l’argument? En quina època històrica se situen
els fets que s’expliquen?).
6. Opinió personal (Valoració del llibre llegit tant pel que fa als aspectes positius com
negatius. Dóna tres raons per recomanar o no la lectura d’aquest llibre a altres lectors.
Entre 50 i 100 mots).

BLOC 1

1.1. Digues quina modalitat oracional pertany a cada definició. En els casos que
tinguin doble opció, escriu-les totes dues (per exemple: si hi ha una oració
interrogativa, a més s’haurà d’especificar si és total o parcial).
a) En el cas que l’emissor faci una pregunta que tingui com a resposta sí o no:
b) Quan l’emissor doni una ordre o estableixi una prohibició:
issor expressa un desig:
d) En el cas que l’emissor manifesti una emoció o estat anímic:
e) Quan l’emissor presenti un fet com a hipotètic
f) En el cas que l’emissor faci una pregunta que tingui resposta oberta:
g) Quan l’emissor presenti un fet o pensament com a real:

1.2. Posa en pràctica les definicions anteriors aplicant-les a les oracions següents:
a) Quan torneu del pati baixeu al gimnàs.

b) Tant de bo faci bon temps aquest cap de setmana.

c) Anirem al cinema aquesta tarda?
d) M’han regalat el llibre Tot et serà pres, de Pau Joan Hernàndez.

e)

Avui

no

sortiré

amb

bicicleta

f) Compte amb les escales, Marc!

g) Potser aquest estiu viatgem a Londres.
h) No creueu per l’altra banda.

1.3. Els mots ningú, res, cap, gens, enlloc, mai, tampoc poden tenir un valor positiu (en
les oracions interrogatives o condicionals) o negatiu (en les oracions negatives, en què
és recomanable de reforçar-los amb l’adverbi no) segons el context.
Completa les oracions següents amb els mots destacats en cursiva, acompanyats de
l’adverbi no quan tinguin un sentit negatiu.
a) Has viscut _____________ a l’estranger? — No, _____________ hi he viscut.
b) Tens _____________ jersei que em puguis deixar?
c) No t’agrada? _____________ m’agrada _____________.
d) _____________ l’escoltava.
e) La Marga _____________ vol estudiar ni _____________ treballar.
1.4. Completa les oracions següents amb les partícules perquè (conjunció) o per què
(preposició + pronom interrogatiu), segons convingui:
a) Saps _____________ li han trucat?
b) M’agradaria que col·laboressis amb nosaltres, _____________ tens molta experiència.
c) Però tu _____________ has de fer cas de tot el que diguin els altres?
d) Vés a saber _____________ ha demanat un cafè en comptes d’un descafeïnat!
e) El _____________ de la seva decisió només la sap ella.

1.5. Digues si les formes verbals de les oracions següents són correctes. En el cas que
hi hagi alguna errada, escriu la forma adient.
a) Començarem la classe quan tots estem en silenci.
_________________________________________________________________
b) Estigués bé que poguéssim traslladar-nos al carrer Aribau.
_________________________________________________________________
c) Estigues quiet, vostè! No veu que molesta?

_________________________________________________________________
d) Quan vagin a veure la pel·lícula, expliqueu-me l’argument!
_________________________________________________________________
BLOC 2

2.1. Contesta les preguntes següents:
a) A quin llibre pertany el poema Vinyes verdes vora el mar?

b) Quin és el tema principal?

c) Quines estacions recull el poema?

d) Quin tipus de rima es fa servir?

e) Com és la rima?

2.2. Completa els espais en blanc:
Els poemes èpics són textos literaris en vers de caràcter _____________ que canten els
_____________ i les _____________ extraordinaris que la gent considerava _____________
pel seu _____________ o per les seves _____________ Aquests poemes es divulgaven
_____________ i formaven part de la _____________.

Els poemes èpics europeus més antics pertanyen a _____________ (del 1200 aC
al 146 aC). Els _____________, acompanyats d’una _____________, cantaven i els
_____________, acompanyats d’un _____________, recitaven de memòria llargs relats en
_____________, amb els quals retien honor al mèrit dels seus _____________, ja fossin
_____________ o _____________ Els grecs veien, en aquests relats, l’explicació dels seus
_____________ i de la seva _____________ com a poble. Per això els consideraven els
fonaments de la seva _____________ nacional.
Però l’èpica grega no era independent del pensament _____________ que impregnava la
cultura del poble grec; per tant, els _____________ i les _____________ interferien en l’acció
dels _____________ i les _____________ i els assenyalaven el seu _____________
ineludible.

2.3. En aquest segon bloc has estudiat les grans epopeies d’Homer i Virgili. Classifica
les obres segons el seu autor i, a més, indica quines característiques pertanyen a
cadascuna de les obres. A continuació et facilitem les dades amb què hauràs de fer la
classificació.
Odissea:

_____________

Eneida: _____________
Ilíada: _____________

a) Narra els últims 51 dies de la guerra de Troia:

b) Mostra la crueltat de la guerra i el coratge dels guerrers:
c) Narra la història d’Enees, un dels herois de Troia:
d) És l’epopeia de l’aventura, l’astúcia, l’experiència i el coneixement que l’heroi adquireix en
el seu llarg viatge de retorn a casa:
e) L’obra acaba quan el protagonista mata els pretendents de Penèlope:
f) Narra el retorn d’un dels herois de la guerra de Troia a Ítaca, on l’esperen la seva esposa i
el seu fill:

g) Aquil·les és el gran heroi:
h) L’acció dels herois sempre ve determinada per la voluntat dels déus i les deesses:

2.4. Contesta les preguntes següents:
a) Quants idiomes es parlen a Europa?

b) On es parla català?

c) A quina família pertanyen les llengües europees?

d) El català és una llengua eslava, romànica, cèltica, bàltica o germànica?

2.5. Subratlla el lexema i el morfema de les paraules següents:
a) petitoi

f) dineral

b) boníssim

g) sucrera

c) eivissenc

h) estudiant

d) escriure

i) novetat

e) veïnat

j)

fageda

2.6. A continuació llegiràs diferents expressions incorrectes amb la partícula lo.
Corregeix-les.
a) Lo estrany és que no hagi arribat.
_________________________________________________________________
b) Fes la redacció tot lo bé que sàpigues.
_________________________________________________________________
c) Han dit que a lo millor sortiran demà.
_________________________________________________________________
d) Del relat, lo que menys m’agrada és el final.
_________________________________________________________________
e) Si us plau, vine lo més aviat que puguis.
_________________________________________________________________
f) M’ha sorprès lo simpàtic que és!
_________________________________________________________________
g) Lo millor que pots fer és anar amb ell.
_________________________________________________________________
h) Guarda tot lo altre a l’armari.
_________________________________________________________________
i) Preocupa’t de lo teu.
_________________________________________________________________
2.7. Escriu la forma correcta dels verbs ser i fer a les oracions següents:
a) Si _______________ responsable, estudiaries més.
b) _______________ junts els deures aquesta tarda?
c) Quan _______________ adults us adonareu dels bons consells que ara us donem.
d) _______________ el dinar tal com indica la recepta que vaig passar-te.
e) Recordo que _______________ molt bons amics.
f) _______________ les tasques cada dia.
g) La música que toquen _______________ dels Beatles.
h) _______________ el favor de callar!
i) Hola, Manel! Quant de temps _______________ que vius aquí?
3.1. A continuació, fes el mateix.

a) Quines són les passions humanes que reflecteix la literatura amb la finalitat d’ensenyar una
moralitat?
_________________________________________________________________
b) Quin és el gènere literari que les mostra?
_________________________________________________________________
c) Quins autors hi destaquen?
_________________________________________________________________
3.2. Llegeix les oracions següents, subratlla les perífrasis verbals i digues a quin tipus
pertany cadascuna.
a) Deuen ser les onze.
_________________________________________________________________
b) Posa’t a treballar de seguida!
_________________________________________________________________
c) Quan el vaig veure amb aquelles pintes, vaig quedar bocabadada.
_________________________________________________________________
d) Ja tenim decidit on anirem de viatge de fi de curs.
_________________________________________________________________
e) Marga, hem de sortir a rebre el Ricard.
_________________________________________________________________
f) El Carles i el Lluís estan estudiant a la biblioteca.
_________________________________________________________________
g) Per cert, vas acabar de veure la pel·lícula?
_________________________________________________________________
h) No ens queda més remei que tornar-ho a intentar.
_________________________________________________________________
i) Estic a punt de fer un cafè.
_________________________________________________________________
j) Glòria, els paquets acaben d’arribar.
_________________________________________________________________

3.3. Completa amb la forma adequada dels verbs aprendre i doldre:
a) Em _____________ que em diguis això.
b) Quan _____________ a muntar en bicicleta hi podràs anar sense les rodes petites.

c) La conec i sé que li _____________ molt assabentar-se de la suspensió de la convocatòria.
d) Cada dia _____________ alguna cosa nova.e) De què et _____________,
3.4. Contesta les preguntes següents:
a) Quin és el tema principal de l’obra Mar i cel?

b) Digues quines característiques principals del teatre de Guimerà apareixen a Mar i cel.
c) On se situa l’acció? Què explica?
d) Quants actes formen l’obra teatral?

BLOC 4

4.1. Contesta les següents preguntes:
a) Amb quin nom es coneix el model social que va configurar l’època medieval?

b) Quin és el títol del llibre que explica la figura del cavaller cristià al voltant del segle XIII? Qui
n’és l’autor?
c) On es troba l’origen dels ordes de cavalleria?

d) Quin és el gènere literari que es caracteritza per narrar la vida, les aventures i els amors
d’uns cavallers totalment idealitzats? Quin és el seu autor cabdal?
4.2. Pel que fa a la literatura catalana:
a) Quina figura destaca amb la seva obra Tirant lo Blanc?

b) A quin gènere pertany? Per què?
4.3. Digues quina paraula correspon a les definicions que llegiràs a continuació. Totes
tenen un dels prefixos que has estudiat.
a) Persona que deixa de presidir:
b) Anterior a la naixença d’algú:
c) De diferents cultures:

d) Excés d’activitat:
e) Fóra de la manera ordinària:

4.4. Escriu el contrari de les següents paraules:
a) mobilitat

d) normalitat

b) lògica

e) resolució

c) simetria

4.5. Subratlla els infixos de les següents paraules:
blanquinós

esbojarrat passarel·la enginyer

casolà

pelleter

calçotets

llefiscós

punxegut

carnisser

4.6. Omple els espais buits de les següents oracions amb la forma adequada dels verbs
anar, estar, vendre, conèixer, créixer, creure, beure, viure, veure, dir, tenir:
a) No _____________ des que prenc els medicaments.
b) He vist les seves fotografies i _____________ que guanyarà el premi.
c) ___________ ara mateix i digues-li que m’avisi quan ____________ preparada per
començar el partit.
d) Quan _____________ una estona esmorzem.
e) Quina casualitat que us _____________!
f) Hem _____________ una gran part dels productes de l’hort.
g) Amb aquesta graduació _____________ molt millor.
h) Creieu que és una bona idea que la Teresa ___________ fora una temporada?
i) Com has _____________, Joan! Estàs fet tot un home!
j) Que _____________ el que li sembli, però farem el que considerem millor.4.7.
Encercla els diftongs i subratlla els hiats que hi hagi a les paraules següents:
a) iogurt

f) coure

k) freqüència

p) trencanous

b) freqüent

g) família

l) peix

q) corrien

c) camió

h) indústria

m) Diana

r) piragüista

d) escoltàveu

i) altruista

n) creació

s) història

e) Maite

j) carícia

o) família

t) països

4.8. Separa en síl·labes les paraules del següent fragment:

Del diàleg de Bernat Metge amb Joan I al purgatori
En somnis, Bernat Metge dialoga amb el rei difunt Joan I, que li explica que ha pogut escaparse d’anar a parar a l’infern però que està complint penitència al purgatori abans d’accedir
definitivamente a la glòria del cel.
—Molt em meravello de la vostra situació, perquè en vida vostra jo us era molt familiar,
senior, com ja sabeu, i mai no vaig veure ni saber que fóssiu mal cristià ni impiadós. Sí que
veia que us inclinàveu a algunes aficions que no em semblaven gaire deshonestes…

4.9. Escriu la forma adequada dels verbs poder i voler.
a) Diana, _____________ emportar-me el diari d’avui? _____________ retallar una de les
notícies que hi surten.
b) Pere, no _____________ prendre la decisió unilateralment, formem un equip!
c) —Que voldràs més sopa? —Gràcies, Marta, però no en _____________ més.
d) Acabo d’arribar, encara no _____________ explicar-li res.
e) Ei, Raquel! Quan _____________ _____________ fer-nos una visita.

BLOC 5

5.1. Contesta les següents preguntes:
a) Quina és la característica principal del Romanticisme?

b) Quins són els ideals i els sentiments romàntics?

c) Quina novel·la mostra el fet que la ciència no té límits? Qui la va escriure?
d) Qui és l’autor de Dràcula?
e) Quin és l’autor més important del Romanticisme francès? Quina és la seva obra més
coneguda? Quin mite reprodueix?

5.2. Quant a la literatura catalana:

a) Quina obra recull el gènere narratiu de fantasia i terror del s. XIX? A quin autor pertany?

5.3. Llegeix el següent text, digues a quin tipus correspon i justifica-ho.
Segons l’Institut Català de Tecnologia, ha augmentat considerablement el nombre de
persones que compren, organitzen les seves vacances i fan reserves per a espectacles
diversos a través d’Internet.
L’Institut Català de Tecnologia ha informat de l’augment del nombre de persones que utilitzen
Internet per comprar productes. És evident que el mitjà informàtic permet estalviar temps en
moltes activitats diàries, a més d’evitar desplaçaments. D’una banda, són moltes les activitats
que es poden organitzar virtualment: des de fer una senzilla compra fins a realitzar
complicades transferències bancàries, passant per reservar un bitllet d’avió o comprar una
entrada per al teatre. D’altra banda, més enllà de la comoditat evident que suposa aquest
avenç tecnològic i l’estalvi de temps, desplaçaments i diners, no hem d’oblidar que al cap i a
la fi un ordinador està substituint el treball que hauria de fer una o diverses persones. En
conseqüència, aquest canvi d’hàbits ens acabarà fent perdre el plaer del dia en família que
ens proporciona anar a fer la compra els dissabtes o poder parlar amb la noia de l’agència de
viatges, que sempre ens recomana la millor opció.
Per tant, considero que si aquest recurs no es gestiona de forma adequada, podria portar
a una notable disminució de les relacions humanes directes.
5.4. Digues quins tipus de complements verbals apareixen en les següent oracions i
subratlla’ls. A continuació substitueix-los pels pronoms febles que corresponguin.
a) He vist la Laura al parc.

b) He trobat alguns articles a la revista.

c) Has pogut fer el que volies?

d) Has escrit la carta al Manel.
5.5. Accentua, si cal, les següents paraules i digues per què.
a) Maria:
b) cantessin:
c) telefon:
d) comoda:
e) dona:
f) ulls:

g) situacio:
h) notable:
i) recursos:
j) placid
16.Classifica les paraules següents en columnes d’agudes, planes i esdrúixoles

i

accentua-les quan calgui:
interes, respon, ambdos, exclos, comite, renou, monoton, deiem, esglesia, satel·lit,
guio, rapid, de debo, estatua, projeccio, examen, clinica, cabas, pagaran, historia,
tonica, Sofia, consome, fenomens, paragraf, energic, faran, vapor, recerca,
poderosa, allo, plausible, zooleg, acceptacio, radio, Didac, cercavem, globul, cinque, pi,
unio, advertencia

5.6. Escriu la forma correcta dels verbs cabre i saber.
a) No em passis més llibres, ja no hi _____________ res més a la motxilla.
b) Quan _____________ la data del concert, t’avisaré.
c) Has _____________ contestar totes les preguntes?
d) Si _____________ qui serà el guanyador…
e) Manel, digues-me si _____________ quin material han triat per fer l’armari.

BLOC 6

6.1. Contesta les següents preguntes:
a) Quin moviment s’imposà com a corrent predominant de la narrativa europea durant la
segona meitat del s. XIX?
uins són els seus fonaments?

c) Quins autors destacaren? Quines foren les seves obres emblemàtiques?

6.2. Pel que fa la literatura catalana:
a) Quins autors destacaren en aquest corrent? Amb quines obres?

6.3. Contesta les següents preguntes:
a) Quins són els factors que determinen l’ús lingüístic?

b) Què és la minorització lingüística?

c) Quines poden ser les seves causes?
d) En què pot acabar la persistència d’aquesta situació?

6.4. Escriu dos substantius compostos a partir de cada un dels verbs següents:
a) comptar

______________________ , ______________________

b) escurar

______________________ , ______________________

c) passar

______________________ , ______________________

d) portar

______________________ , ______________________

e) saltar

______________________ , ______________________

6.5. Digues de quin tipus són els complements subratllats de les oracions següents:
a) Trobo aquesta noia simpàtica.
b) La Irina és dentista.
c) En vénen amb el cotxe.
d) Cristina! Ens acompanyes a fer un tomb pel parc?
e) Les joies van ser comprades per la Marga.
6.6. Omple els espais buits amb la forma correcta.
a) ______________ (És / Es) una persona molt noble, sempre ______________ (és / es)
deixa aconsellar.
b) Ignasi, vols que et prepari un _____________ (té / te)?

c) La propera setmana _______________ (ús / us) explicaré l’_______________ (ús / us)
correcte de l’engranatge de les noves màquines.
d) Han _____________ (mòlt / molt) massa el cafè.
e) ___________ (sí / si) decideixes venir, truca’m. Ja saps que sempre hi ha lloc.
f) Digues-li al seu _______________ (nét / net) que han deixat el pis ben _______________
(nét / net).
g) _____________ (Què / Que) vols _____________ (què / que) li pregunti?
h) _______________ (Són / Son) pare _______________ (té / te) molta _____________ (són
/ son); ha viatjat tota la nit.
i) L’Albert encara no escriu __________ (bé / be) la lletra __________ (bé / be).
j) Hem canviat el _____________ (més / mes) de vacances, així podrem tenir
_____________ (més / mes) dies per descansar.

6.7. Completa els espais en blanc amb el verb adequat. Posa atenció en els signes
diacrítics.
a) Sònia, _____________ fora del gimnàs i espera’m a la porta.
b)

No

_____________

com

pots

dir

que

_____________

bé!

_____________

_____________ mig cos girat!
c) Quan ____________ donin els fulls, feu un ___________ correcte del material.
d) L’Anna _____________ 14 anys. Ha arribat fa poc d’Oviedo.
e) Diu _____________ li ha preguntat no sé _____________.
f) _____________ a veure com _____________ els productes de l’hort?
g) _____________ mare escriu amb la _____________ dreta, és dretana.

6.8. Omple les següents oracions amb la forma adequada dels verbs treure i veure.
a) He estat rumiant i, sincerament, no ho _____________ clar.
b) No em _____________ l’abric perquè tinc molt de fred.
c) Ara li diré al Pol que m’avisi quan _____________ la directora.
d) Que _____________ bones notes el curs anterior no vol dir que t’hagis de relaxar!
e) Encara no he _____________ com han quedat les ulleres que vaig portar a arreglar.
BLOC 7
7.1. Contesta les següents preguntes:

a) Quins dos gèneres narratius han tingut més èxit popular des de mitjans del segle XIX fins a
l’actualitat?

b) Quines són les seves característiques principals?
c) Quin autor és considerat l’autor del conte modern? I l’autor del gènere detectivesc? Quin
admirat personatge va crear?

d) Quins dos autors es consideren els creadors de la novel·la negra?

7.2. En la literatura catalana:
a) Quins autors són els principals iniciadors del gènere negre? Quines obres ho demostren?

7.3. Redacta un anunci que presenti les característiques principals dels textos
publicitaris.

7.4. Substitueix els complements subratllats pel pronom corresponent.
a) Compra a la Berta el que t’ha demanat.

b) El dependent va regalar el pa a la senyora.

c) Ven aigua al quiosc.

d) Pregunta al professor què has de fer.
e) Guarda les patates a l’armari.

7.5. Col·loca la dièresi a les paraules que la precisin.
peuc

llengua

llengueta

actuació

actuin (ells)

aquós

traduiré (jo)

agraint

paisos

reialesa

questionable

suicidi

7.6. Completa les oracions següents amb la forma adequada dels verbs caure i coure.
a) Ara no ______________ en la resposta.
b) Aviseu-nos quan ______________ els ous.
c) Sempre que jugàvem a tennis, les pilotes ______________ fora de la pista.
d) Dos dies a la setmana ______________ verdures. Ens agraden molt i són molt sanes.
e) Ara mateix hi ha ______________, que havia de retornar els llibres a la biblioteca.

Bones vacances!

