
RECUPERACIÓ SETEMBRE 

ÀMBIT SOCIO-LINGÜÍSTIC

LLENGUA I LITERATURA CATALANA

II PMAR

NOM I LLINATGES: ......................................................................



La feina d’estiu  és eliminatòria,  és a dir,  el  no presentar  les  feines significarà  el

suspès de l'assignatura. 

L'examen comptarà el 60% i la feina 40%.



RECUPERACIÓ ÀMBIT SOCIO-LINGÜÍSTIC

La recuperació de l’assignatura al setembre constarà de les següents feines que comptaren
un 40% de la nota, s’han de presentar obligatòriament el dia acordat:

1. LECTURES

Triar 2 lectures en català. 

 JOANOT MARTORELL, Tirant lo Blanc. 
 RAMON LLULL, Llibre de les meravelles
 BERNAT METGE, Lo somni
 FRANCESC FONTANELLA, Lo desengany

De cada un dels llibres s’ha de fer el següent treball:

a. Resum de l'autor i context històric
b. Un resum de l’argument per capítols.
c. Una fitxa amb les característiques més importants dels personatges.
d.  Una opinió personal crítica de 30 línies .

Els dos treballs han de constar de les següents parts:

1. Introducció  (presentació  del  treball,  objectiu  que  un  es  proposa  i  parts  de  que
constarà el treball)

2. Desenvolupament (el treball en si, és a dir, els apartats b, c i d indicats una mica més
amunt)

3. Opinió personal

Els treballs s’han de presentar a ordinador i sense faltes d’ortografia. 



CATALÀ

1. Completeu aquestes frases amb una de les dues paraules que teniu entre parèntesis.

1. Em fa l’................ (afecte / efecte) que fa la seva feina amb diligència.

2.  La  Mariona ...............  (centra  /  centre)  el  seu  treball  de  recerca  en l’evolució  de  la

pagesia.

3. Cal  enllestir  el  ..............  (conducta /  conducte) de l’aigua abans de l’arribada de les

pluges.

4. La nau ................ (espacial / especial) es va enlairar amb cinc tripulants europeus.

5. La modista m’............... (estranyaria / estrenyeria) el vestit per a la festa si l’hi portés

avui.

6. Avui es ................ (jutja / jutge) a l’Audiència l’acusat de l’homicidi de Romeu Guinart.

7. Aquest any no hi haurà prou pastures per a tots els ................ (ramats / remats).

8. Al poble on passo l’estiu, Gisclareny, hi ................ (regna / regne) la tranquil·litat.

9. Avui gairebé cap jove ja no treballa en la ................ (tornaria / torneria).

10.El genet ................ (subjecta / subjecte) el cavall amb fermesa abans de la cursa.

 2. Completeu els buits amb les vocals adients.

1.  Tot  i  el  caràcter  ...f...minat  i  aquella  pell  de  s...tí,  destacava  entr...  la  rest...  dels

...mbaix...dors en ser un dels

  homes més atractius de l’...ss...mblea.

2.  La  metgessa  forens...  va  examinar  la  presumpt...  homicid...  i  va  recom...nar  que

rom...ngués aj...guda un



 mínim de quar...nta-vuit hores per un problema al pàncre...s.

3.  La  veu  del  rapsod...  ompl...  la  sala  del  mon...stir  mentr...  els  tr...balladors  que  la

restaur...n en van d...v...llant

 plaques de la t...ulada.

4. Vés tr...ient del cov... els alb...rcocs que s’hagin fet malbé i posa’ls a la caixa del r...có.

5. L’...stiu passat vàr...m fer un viatg... per S...rdenya, però ...nguany anirem a ...mpúri...s, a

l’Alt ...mpordà, perquè

 arran del n...ix...ment de la nostr... filla no podem viatjar lluny.

6. Corr... una altr... vegad... cap al celler i digu...s a l’Estev... que l’ampoll... verd... només

s’ompl... fins a la m...itat.

7. Per veur... si la s...nefa amb forma de ess... ha quedat ben fixada te l’has de mirar pel

d...vant i pel d...rrer... .

8. La jutgessa va admetr... el recurs d’...mpara interposat i va prendr... la decisió d’obrir el

procediment un altr... cop.

9. La Cat...rina, pobr..., ...ncar... ...nyora l’època en què només lluïa m...ragdes i am...tistes.

10.  Obr...  una  llauna  d’espàrr...cs  perquè  f...rem  una  bona  am...nida  d’enciam  i  n’hi

posarem.

3. Identifica si les paraules següents tenen diftong o bé tenen un hiat, és a dir dues vocals 
que no formen diftong.

 mai  avió  remei 

 viatge  quatre  cuina 

 treure  acció  riure 



 cua  pasqües  dues 

 guanyar  niu  cau 

4. Identifica els mots que tinguin diftongs o no.

història iode ianqui

joia veïna viuda

llei buida esportiu

cafeïna claraboia riure

agraíem astronauta teatre

suor cua deia

5. Identifica els mots que tinguin diftongs o hiats

adéu afaitar beneit

creu quadre tènue

poeta avui divuit

cinquanta llengües correu

llaurar lliure roure

meitat equador guany

biografia quantitat viatge

6. Classifica aquestes paraules en 4 columnes: 

pasqua  espai dijous adequat línia pèrdua llengüeta

buit paraula Guany aire reina quatre aviat dia

aguaiter funció boira quota ungüent cuina aigüeu

qüestió estiu suar violí València pau hereu

Diftong creixent  Diftong decreixent  Triftong Hiatus 



7. Substituïu els complements subratllats per pronoms febles:

a. Duc el dinar al pare:______________________________________________________

b. Duus el dinar a les dones:_________________________________________________

c. Torna els diners als amics:_________________________________________________

d. Explica la comèdia a Jordi:________________________________________________

e. Deixaré les eines als operaris:_____________________________________________  _

f. Explicava la comèdia a les dones:   ___________________________________________

8. Localitza i substitueix els CD pels pronoms febles corresponents. 

En Joan busca bolets: 

Els pagesos collien les mongetes: 

Han trobat aquells llibres: 

Hem visitat aquell pob:

Volien dos entrepans: 

He vist un Ovni:

Vull pastissos de formatge: 

Agafa la teva jaqueta: 

La Marta ha portat les fotografies:

Vam trobar els documents: 

Ha vist l'obra de teatre: 

Vam comentar el problema:

Amaga el dibuix: 

Ha dit que no vol venir: 

Has de tenir força: 

Comprarem fruita: 

Entens això?:

Tinc tres germans: 

Hem comprat un llibre d'història:

Encara no sabem allò: 



9.Subratlla el CI de les oracions següents i substitueix-lo pel pronom feble adient.

Van donar el llibre al professor.

Van donar el llibre a la professora. 

Escriuré una carta als interventors. 

Escriuré una carta a les secretàries. 

Telefona a la Maria.  

Hem comprat xocolata als nens. 

Dóna el pastís a l’àvia. 

En Jordi ja ha donat l’examen al professor. 

Enviaré el programa d’activitats als veïns. 

Els dos fills grans han fet regals als pares. 

Porten els llibres als nois. 

Doneu la roba al drapaire. 

Aquests nens han mentit als seus pares. 

Vol fer un jersei a la seva néta. 

Comprem la verdura a les pageses. 

Avui repartiran els premis als guanyadors. 

La Rosa telefona sovint als seus parents de França. 

No expliquis aquests drames a les nenes. 

La junta ha comprat un ram de flors a la poetessa. 

Farà fer una casa al seu paleta de confiança. 

Per Nadal enviarem torrons a les nostres cosines. 

10. Assenyala el CC i digues de quin tipus és substitueix-lo pel pronom que calgui.

a) Anirem al concert. 

b) Anava amb tu. 

c) Vinc de Barcelona.

d) S’estaven a peu dret. 

e) Sortiran tots de casa de l’avi. 

f) Vindrem amb tren. 

g) Dormo sense coixí.

h) Caminava lentament. 



11.Subratlla el CRV de les oracions següents i substitueix-lo pel pronom feble que calgui.

a) Ningú no renunciava al premi final. 

b) Va bé acostumar-se a fer esport. 

c) Només parlaven de futbol. 

d) Noi, pensa en el menjar dels ocells!

e) Es dediquen a la venda de llibres vells. 

f) No sap jugar a escacs. 

g) S’entossudeix a negar els fets. 

h) Parlen de la noia rossa.

i) Ha renunciat als plaers. 

j) Viuen dels seus pares. 

12.  Indica  si  els  complements  en  negreta són  atributs  o  predicatius i  després
substitueix-los pels pronoms febles que hi corresponguin.

a) En Froilà és baix. 

b) El riu va ple. 

c) S’ha fet ric. 

d) Les muntanyes semblen llunyanes. 

e) La Cristina es va posar vermella. 

f) L’Antoni és el seu company. 

g) Ja són les dues. 

h) Es va presentar enfadat. 

         13. Substitueix pronominalment el CD i el CI de les oracions següents:

          He venut la brusa a na Griselda

          Aviat retornaran el material a na Luïsa

         Hem encarregat les postres als al.lots.

         Tornau els cromos a les al.lotes!

         Aquest individu ha pres les sabates al passatger.

         Escriviu cartes als pares.



         Ha cedit la paraula a les delegades

        Tornaré les partitures als músics tan aviat com pugui

14. Substitueix el CD i el CI d’aquestes oracions i fes-ne la combinació que calgui.

 Deixarem les joguines als nens. 

 Fes la comanda als proveïdors. 

 La portera explica als veïns el que ha passat. 

 En Nicolau porta regals als seus nebots. 

 Aquest individu ha pres la cartera al passatger del bigoti. 

 Hem encarregat les postres a la Neus. 

 Ha cedit la paraula al sots-secretari. 

 He venut la brusa a la Joana. 

 Aviat retornaran el material a la Lluïsa. 

 Han apujat el sou al Sergi.

 Dóna això al noi. 

 Regaleu el que vulgueu a la vostra amiga. 

 El pagès porta pomes a la mestressa. 

 He deixat la moto a la Sílvia. 

15.  De les combinacions següents, indica  la funció sintàctica dels complements verbals,

substitueix-los per pronoms febles i fes-ne la combinació binària adequada.

 Ens dediquem al bricolatge. 

 El vi es torna agre.

 Envio la carta per correu. 

 Colliu el guix de terra. 

 Ens hem perdut pel bosc. 

 No us rigueu d’aquell noi. 

 T’estires al sofà. 

 En Marc es considera estudiós. 

 S’interessa per la música.

Els parla de l’excursió. 



Et prenien per poca-solta?

 Us recordeu de l’accident?

Deixa el telèfon damunt la taula.

Treu aquesta escala d’aquí.

Ens porten a la Rambla. 

M’avinc amb el meu germà. 

El considero una mica tímid. 

Li vaig trucar al despatx.

16. Completeu  les paraules següents amb b/v tenint en compte les regles que afecten

aquestes dues lletres. Aneu amb compte amb les paraules pseudoderivades.

bla...or be...ia esto...ar tram...ia ne...ar

arxi...ament la...ial sua...itat cla...ar mo...iment

cal...ície ca...ota escri...ia automò...il re...ut

vam...a trium...ir estre...ar o...lidar pro...abilitat

bre...etat no...etat lli...ertat escla...itud circum...al·lació

2. Completeu amb mb o nv i escriviu un verb i un substantiu o adjectiu derivats de cada mot.

VERB SUBS/ADJ

esco......ra

ca......i

e......às

a......ició

co......at



VERB SUBS/ADJ

i......ent

bo......a

to......

o......ra

e......olic

17. Completeu les paraules amb b/v i escriviu un verb derivat de cadascuna.

sa...ó: ende...í: tra...a:

tra...és: ...ufetada: ...af:

a...anç: mò...il: ba...a:

pro...a: ...adall: a...ís:

co...ard: tre...all: cal...:

...ernís: ...eina: nú...ol:

...olta: ...ena: ...ala:

18. Completeu els buits de les frases següents amb b/v.

1. Han impro...isat un en...elat annex al pa...elló d’esports per enca...ir tots els con...idats al

congrés de tre...alladors socials.

2. El ...ehicle del pilot ala...ès va ...olcar al re...olt número di...uit en re...entar-se-li una roda

del da...ant; així, el trè...ol que duia a la si...ella dels pantalons no li va portar gaire sort.



3. Ja cal que m’espa...ili si per les noces d’or dels a...is ...ull lluir un figura ...en es...elta.

4. L’ad...ocat de l’acusació va posar tra...es a l’hora d’admetre la gra...ació com a pro...a de

la defensa en el cas dels a...ortaments il·legals.

5. A...ans de ser...ir-nos la ...edella amb fa...etes ens van portar una amanida d’endí...ies i

ra...es amb un almí...ar que li dona...a un toc exòtic.

19. Completeu el text amb b/v i prepareu-vos-el perquè us el dictin.

No sa...ia com ha...ia arri...at a la situació en què em tro...a...a: m’aca...a...a de separar,

potser per a...orriment, per l’enyorança d’una altra època millor o, senzillament, perquè no

el suporta...a. Si hagués de descriure què ha...ia influït a l’hora de prendre la gran decisió,

pro...a...lement  hauria  d’esmentar  les  contínues  infidelitats  amb què  l’Este...e  m’ha...ia

castigat des que ha...ia sa...ut com ha...ia condicionat el go...ern en la decisió de tancar

 nom...roses ta...ernes ...asques. La intuïció em diu, però, que les nostres desa...inences es

remunten més enllà, que potser ja naixeren quan ens ...am conèixer mentre muntà...em

a ca...all per aquella a...etosa del Montseny.

20.Introdueix l'article que correspon: 

___arbre  ____goma   ___ianqui  ___llapis  

___pilota  ____ionqui ___emissió ___humanitat

___oca ___urbanització ___úlcera ___estufa

___oronella ___iaia ___verb ___amo

___útil ___cendrer ___humitat ___illa

___anormal ___llibreta ___altra ___italiana 

___harmònium ___advocat ___intel·ligència ___te

___est ___ànima ___hisenda ___ira

___hivern ___ungüent ___historieta ____humida

___mul ___híbrid ___intrèpida ___u

____iugoslau ____ungla ___hipoteca ___abús

___hebreu ___úlcera ___Inés ___uniforme 



___usurpadora ___infermera ___humor ___estudiant

___himne ___crisi ___auto

21. Escriu correctament el que hi ha entre parèntesi:

Dos cotxes han topat (a el)______encreuament.

(Per el)______ juny, la falç (a el)_____puny.

Des (de el)_______ balcó admirava l'uniforme (de el)_______ artiller.

Venen cantant (per el)_______ carrer.

Sempre vaig (a la)______ horta (per el) ______ camí de baix.

Heu anat a visitar-lo (a el)_______ hospital.

A (ca el)______ herbolari hi ha tota classe d'herbes curatives.

A (ca el)_____ iaio fan arròs cada dia.

És l'obra més coneguda (de el) _______ escriptor.

22. Omple els espais buits del text següent amb g, j, tg, tj, x, ix, ig o tx:

L’a__eta de la cervesa de__ava anar, com un budell gru__ut, un ra__ de líquid __elat,

que esqui__ava sense miraments les tar__etes que havien de__at els via__ants de

forma__es sobre el taulell, ara ben __op. El cambrer s’havia diri__it, amb una __erra a la

mà, cap a les taules dels __ugadors, que es men__aven uns sandvi__os de __oriço

plens de gre__. Ningú no semblava adonar-se de la disbau__a que havien organitzat

aquells __imples darrere la ca__a.

23. Posa accent gràfic als mots que n'hagin de dur...

caminaran  ningu passadis

pingui urba ratoli



monoton esglais algun

princep nuvols correspon

platan germa italia

permis pais plastic

renou padri submari

vei acabaran remei

sindria tornavis semafor

24. Separa per síl·labes els mots següents mitjançant un guionet. 

veïna viuda cafeïna teatre

paraigua reixa passes ruïna

nosaltres guerra cella cel.la

Lluïsa quart coix eina

cotxe pingüí història oceà

25. Completa cada mot amb o o u.

Aquesta casa és una r__ïna perquè el seu pare es va casar amb una dona r__ïna.

Noteu  que  r__í  vol  dir  de  baixa  qualitat,  menyspreable.

L'__rigen del t__rró no és del tot clar; la te__ria més pla__sible és que sigui d'__rigen àrab.

Per tenir dret a l'expedició d'un tít__l universitari com a res__ltat d'haver finalitzat un

ensenyament h__m__l__gat s'han d'haver c__mplert tots els requisits que prevegi el pla

d'estudis c__rresp__nent.

El  seu públic  l'an__menava "j__glar",  i  aquest  nom __fenia  Cerverí  i  més  d'una

vegada  el  rebutjà  amb  indignació,  com  a  la  Fa__la  del  r__ssinyol.

Les  noves  tit__lacions  universitàries  de  caràcter  __ficial  s'estr__cturaran  en  tres

cicles,  cadascun  dels  quals  c__nd__irà  a  l'__btenció  del  tít__l  c__rresp__nent.

Durant el  mes de j__liol  s'ha de p__dar els arbres i  arb__st__s que ja han finalitzat la

fl__ració.



26. Completa amb o o u les frases següents:

Encara  que  no  v__lgueu  venir  a  l'Emp__rdà,  c__mpreu-vos  la  brúix__la.

Agafa  el  c__llerot  i  remena  el  s__fregit  amb  t__nyina.

Diu  que  quan  p__gueu  li  compreu  tres  barres  de  t__rró  de  Xix__na.  

Quan  s__rtia  vaig  tr__bar  aquell  tip__s  tan  estrany.  

P__jant  la  m__ntanya  em  vaig  fer  mal  al  t__rmell.  

El  r__ssinyol  és  un  tòpic  de  la  p__esia  j__glaresca.  

Tot  l'esti__  que  anem  atrib__lats  per  culpa  del  corre__  de  Nàp__ls.  

A  Vic  vam  comprar  un  ass__rtit  d'emb__tits:  b__tifarra  i  ll__nganissa,  sobretot.  

El  b__tlletí  del  Liceu  an__ncia  un  canvi  de  foc__s  al  teatre.  

Deixa la pl__ma a l'est__ig si no la v__ls perdre. 

27. Completeu el quadre següent amb el plural i un verb derivat de cada paraula.

pas passos passar

avís

tros

ingrés

pes

ros

vernís

embaràs

tapís

repòs

interès

matís

ús



espès

gas

llis

28. Completeu aquestes frases amb les grafies corresponents (s/ss/c/ç/z/x).

 1. El ...entinella va observar una co...a e...tranya a l’e...planada i va preparar el  

fu...ell sen...e adonar-se que  només era una ga...ela e...traviada.

 2. Atan...eu-me els permi...os de re...idència dels di...et ciutadans e...trangers que 

re...ideixen a Eivi....a inclo...os  en el programa de forma...ió.

 3. Els Mo...os d’Esquadra van detenir aquest de...embre pa...at quin...e persones 

acu...ades d’un delicte d’estafa  i fal...edat documental.

 4. És un contra...entit  que en aquest hotel tan preten...iós els barnu...os tinguin  

aquest to gri...ós i que les ta...es  de l’esmor...ar fa...in tan poc goig.

 5. En la ter...era fa...e de discu...ió del judi...i es va avaluar l’actitud del pre...umpte 

a...a...í d’una mestre...a de  ca...a d’origen cor....

 6. Pa...a’m les ...etrilleres per po...ar-les al costat de la ga...o...a i la ...erve...a i així 

es podran amanir ells mateixos  els en...enalls de caraba...a arrebo...ats.

 7. Si no fó...iu tan to...udes i us hagué...iu disfre...at de don...elles medievals us  

haurien deixat desfilar en una de  les carro...es.

 8. L’Igna...i va pre...entar la pòli...a d’a...eguran...a d’una antiquí...ima col·lecció de 

topa...is tuni...ians que volia  e...po...ar al ca...al del barri.

 9. Cal e...pol...ar la ga...a aban... d’esbo...ar-hi amb el pin...ell el perfil del ma...ís del

Mont...eny.



10. Les de...i...ions pre...es amb pre...es han supo...at un autèntic de...astre en la  

construcció de la ...èquia que ha  de trave...ar els arro...ars.

29. Completeu els mots següents amb g/j/tg/tj/tx i escriviu-ne el primitiu.

cartu...era:  escabe...ar:  mare...ar:

sonde...ar: mi...ana:  ra...olí:

sandvi...eria: sorte...os: capri...ós:

passe...ada: bloque...ar: despa...ar:

saque...ar: bate...os: rebu...ar:

30.Completeu amb ig/ix/x i escriviu el plural (masculí i femení) i un verb derivat de cada

paraula.

Masculí plural Femení plural Verb derivat

lle...

anne...

flu...

fi...

bo...

ba...

ro...



co...

31. Completeu aquests mots amb j/g/tj/tg/tx/ig/x/ix. Tingueu en compte que n’hi ha 9

que es poden completar amb més d’una opció.

...ile ...au...a refle... ven...ar Ca...mir

ta...a Fli... lle...iu ...arampió ...erro

tor...a ...oc ra...ar esque... esbia...ada

a...udar ...i...ona va...a  missa...e rau...a

fe...isme mi...eta Cui...à bol...evic bi...est

...ec ...e...ènia mere...o pu...ant  e...ut

corre...ir ma...úscula via...e e...tin...ir rè...im

...ep ...aciment fa...enda  ma... fa...eda

32. Completeu aquest text amb les lletres que calguin. 

La tra...ectòria del nostre persona...e està farcida d’è...its de presti...i mundial que

fan considerar el su...eriment d’investir-lo doctor honoris causa tot un encert. Tot i que en

els anys de ...oventut visqué amb e...altació l’ingrés en un monestir ...esuïta, més endavant,

arran d’un brevíssim període d’estiue... al ...ad, descobrí la seva veritable vocació i optà per

canviar de professió. Aleshores diri...í la seva tra...ectòria cap a l’antropolo...ia, una matèria

que sempre li havia suscitat un gran interès, disciplina de la qual avui se’l considera un

...eni. Els seus estudis han contribuït a des...ifrar els ...eroglífics e...ipcis més comple...os



que han suportat el pas del temps i que ...uguen un paper fonamental en el cone...ement

del passat de la humanitat.

33. Completeu aquestes paraules amb s/ss i relacioneu-les amb la seva categoria.

metge...a prince...a

savie...a – gentilici portugue...a

hoste...a – substantiu abstracte abade...a  

barone...a  derivat d’adjectiu belle...a

page...a – substantiu femení ferme...a

jutge...a dee...a

irlande...a marque...a

34. Col·loqueu s, c o ç en aquestes paraules acabades en -ança, -ença, -ansa, -ensa.

dan...a                      creen...a esperan...a inten...a

son...a defen...a pan...a renaixen...a

coneixen...a ordenan... ofen...a alian...a

recompen...a bonan...a estan...a

35. Feu el substantiu derivat dels verbs següents.

prémer: pressió imprimir: explotar:

agredir: emetre: discutir:

incloure: dividir: transmetre:

admetre: remetre: cometre:

36. Completeu les frases següents amb compte, conte o comte.



1.  Cal  anar  molt  amb __________________  de  no  bloquejar  el  __________________

corrent de

 la part actora.

2. El seu besavi era el __________________ del castell.

3. La protagonista del _________________ de fades vivia amb un __________________.

4.  Tingueu  en  __________________  que  el  processat  no  va  pagar  el

__________________ de 

l’hotel on s’allotjava.

37. Empleneu els buits de les frases següents amb la paraula corresponent.

pinyol, estany, codonyat, parany, espardenya, esmunyir, banyes, empenyorar, escopinyes,

constrenyiment, carmanyola

1. Quin decret regula la recaptació per via de _____________ d’aquestes sancions?

2. La truita es va _____________ per no caure en un _____________.

3.  Per  pagar  els  deutes va _____________ l’anell  de l’àvia  i  unes _____________ de

cérvol de

 l’avi.

4.  Sempre  s’emporta  el  dinar  en  una  _____________.  Avui  du  amanida  amb

_____________ i

 olives sense _____________ i, per postres, formatge amb _____________.

5.  Li  falta  una  _____________  i  ara  s’ha  de  remullar  mig  descalç  en  aquest

_____________.



38. Completeu les frases següents amb m/n/ny/mm/nn/mp.

1. Em vaig quedar i___òbil quan vaig trobar-me el ca___pió de boxa al tra___via.

2. El fiscal va quedar fet un ___ap quan va saber que eres i___ocent en aquell assu___te.

3. Els co___fits i  els carqui___olis de la pastisseria del xa___frà són i___ensos, massa

grans

 per al meu gust.

4. És un mal sí___toma que hagis perdut la co___fiança en aquestes circu___stàncies.

5. L’atleta va encaixar el trio___f del rival amb un so___riure vergo___ós.

6. Per co___emorar l’aniversari de l’entitat, l’orquestra si___fònica va interpretar l’himne

amb tot l’è___fasi que permetia el moment.

7. Quan explico co___tes en públic, se m’i___fla la pa___xa perquè sóc un ma___oc de

nervis.

8. Estic co___ogut pel refra___ que acaba de dir l’A___a.

9. Els bo___bers van arribar de manera i___ediata a l’ate___tat contra la impre___ta.

10. El co___te va aportar diners del seu co___te corrent per fer realitat el seu so___ni

e___presarial.



39. Completeu els buits amb la consonant adient i relacioneu cada expressió amb el seu

significat.

1. Cap geperu__ no es veu el ge__ a. Estar cansat

2. Feina feta no fa destor__ b. Fer que hom s’aparti d’algú

3. Dir quatre fàsti__s a algú c. Trobar-se en una situació moral 

difícil

4. Venir a tom__ d. Tenir la feina acabada

5. Anar ne__ i poli__ e. Fer retrets

6. Fer el bui__ a una persona f. No veure els propis defectes

7. Estar o viure dins el fan__ g. Fer alguna activitat sana

8. Estar balda__ h. Callar

9. Pessi__ de monja o pe__ de monja i. Apallissar

10. Fer mu__s i a la gàbia j. Venir a propòsit

11. Repartir xaro__ d’estopa k. Anar endreçat, pulcre

12. Fer salu__ l. Galeta petita, rodona i plana

40. Completeu aquestes frases amb les consonants adients.

1. L’entrenador ha su__gerit el fitxatge de __uatre jugadors, entre els __uals hi ha un

norue__ i un uruguaià.



2. Al ca__davall, aquest ull de vellu__ és l’únic que m’he endu__ de la baralla.

3. La possibilita__ de quedar __uarts allunya els du__tes de l’inici de la temporada.

4. L’acusació particular no per__ l’oportunita__ de presentar com a prova un epíle__ d’unes

escri__tures redactades en gre__ anti__.

5. __uasi la meita__ dels pagesos que es dediquen al conreu d’ame__llers i avellaners han

participat en la manifestació.

6. Sa__seja el po__ abans d’obrir-lo si vols que el gro__ de la pare__ sigui uniforme.

7. Cal tenir molta virtu__ per passar la ni__ al ras en aquestes latitu__s.

8. L’a__sència del segon co__nom en la llista oficial ha fet au__mentar la incertesa.

9. Al ca__damunt de la ca__çalera del llit de l’aba__ hi havia un santcrist de fusta.

10. Cada dia pren__ un refresc de présse__ __uan torno de córrer.
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RECUPERACIÓ ÀMBIT SOCIO-LINGÜÍSTIC

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA

La recuperación de la asignatura en septiembre constará de los siguientes ejercicios que
contarán un 40% de la nota, se han de presentar obligatoriamente el día de le examen:

2. LECTURAS

Elegir 2 lecturas:

 FRANCISCO QUEVEDO Y VILLEGAS, El Buscón
 ANÓNIMO, El lazarillo de Tormés
 FERNANDO DE ROJAS, La Celestina. 
 ARCIPRESTE DE HITA, Libro del buen amor
 DON JUAN MANUEL, El conde de Lucanor

De cada un de los libros se ha de hacer el siguiente trabajo:

d. Resumen del autor y el contexto histórico
e. Un resumen del argumento por capítulos
f. Una ficha con las características más importantes de los personajes.
d.  Una opinión personal crítica de 30 lineas.

Los dos trabajos han de constar de las siguientes partes:

1. Introducción (presentación del trabajo, objetivo que te propones y partes de las que
constará el trabajo). 

2. Desarrollo (el trabajo en si, es decir, los apartadosb, c i de indicados arriba.
3. Opinión personal

Los trabajos se han de presentar a ordenador y sin faltas de ortografia.



2. ORTOGRAFIA: 

Has de fer les següents activitats: 

1.Completa las palabras con b o con v:

in_ierno cier_o _ictoria no_leza

_atalia a_entura la_oratorio  e_ullición

a_eto nue_o em_lema so_re

2. Escribe c, qu o k, y relaciona cada palabra con su definición:

__af__iano Ave de la misma familia que los loros

__otorra  Bota de material impermeable

__imono  Absurdo, angustioso

__atius__a Prenda japonesa de vestir

3. Completa con g o con j:

I__norante impre__nar di__no incó__nita

ma__nético resi__narse si__no repu__nar

eni__ma mali__no se__mento si__nificado

ma__nífico insi__nia fra__mento 



4. Completa con g o con j:

Los artículos más reba_ados los ba_aban de la quinta planta.

Los bomberos ata_aron el fue_o en muy poco tiempo.

El suelo de madera cru_ía al anochecer.

El ca_ero me re_aló una ca_ita de _olosinas.

Tenía _randes o_eras y hablaba con voz flo_ita.

Los pá_aros hacen sus nidos con hierbas y pa_itas.

Enro_ecía de ver_üenza cada vez que lo piropeaban.

5. Escribe las oraciones colocando "g" o "j" en su lugar correspondiente.

_u_ando  con  el  _ato  me  rompió  las  _afas.

Al  _usano  de  seda  le  _usta  la  ho_a  de morera.

El  a_ua  _oteaba  encima  de  una  _oma.

Co_imos  en  el  huerto  _uindas,  _uindillas  y  _uisantes.

Tuvimos  que  _irar  para  evitar  un  campo  de  _irasoles.

Es  una  ver_üenza  que  no  haya  un  para_üero  para  el  para_uas.

De noche, ante la ho_uera, solo se oía el canto de los _rillos.

6. Completa con g o con j:

I__norante impre__nar di__no incó__nita



ma__nético resi__narse si__no repu__nar

eni__ma mali__no se__mento si__nificado

ma__nífico insi__nia fra__mento

7. Escribe las tildes que faltan.

No te prohibo que vayas si trabajas con ahinco.

No llego a estar desahuciado, pero estaba mal.

Yo rehuyo su compañia y rehuso sus obsequios.

Aquel hermoso buey lo habian traido del Paraguay.

El convoy enviado por el virrey llego felizmente.

El señor Eloy habia estado años en Uruguay.

El Valderaduey es un afluente del rio Duero.

8. Escribe  las tildes que faltan.

El es un gran chico; el sabe lo que hace; el es mi amigo. 

Yo tengo mi libro; el tiene el suyo.

El primer premio y el segundo son poco para el. 

Tu recibiras tu parte como los demas.

Tu no tienes miedo, tu eres un valiente; tu eres un ganador.

Tu sabes bien lo que yo aprecio a tu padre y a tu madre.

A mi me gusto mucho tu regalo.

9. Escribe por qué , por que , porqué o porque, según corresponda.

Se esfuerza en los estudios _________ quiere ser ingeniero.

No comprendo el ___________ de su gran ambición.

¿A ti te ha dicho _________ lo hizo?

Estuve en el cine __________ quería ver a Silvia Abascal.

El entrenador muestra mucho interés _________ el equipo juegue bien.

¿________ te has comprado otro par de zapatos?

En los ________ de sus actos hay muchas contradicciones.



Él sabrá _________hace lo que hace.

Desconozco el _________ de su extraña conducta.

Aún no sé _________ llega tan tarde cada día.

10. Realiza una argumentación del siguiente texto:

Exposición de la tesis.

Argumentación.

Conclusión. 

La destrucción de la capa de ozono

La capa de ozono que envuelve nuestro planeta es como un manto que protege a los

seres  vivos  de  los  rayos  ultravioleta.  Pues  bien,  en  el  año  1982,  los  científicos

descubrieron un agujero en la capa de ozono sobre la Antártida. Y este agujero ha venido

aumentando de forma alarmante durante los últimos años.

Se ha comprobado que la destrucción de la capa de ozono se produce por la liberación

de algunos gases, como el  monóxido de carbono, el  dióxido de carbono y los gases

clorofluorocarbonados empleados en aerosoles, disolventes y circuitos de refrigeración

de los frigoríficos.

Si  el  proceso de destrucción de la capa de ozono continuara, se desencadenaría un

conjunto  de  fenómenos  de  consecuencias  catastróficas  para  la  humanidad.  Los

principales serían éstos:

1. La temperatura de la Tierra aumentaría varios grados, de modo que el hielo de los

casquetes polares se fundiría y aumentaría el nivel de los mares. En consecuencia, las

poblaciones costeras quedarían anegadas.

2. Las radiaciones ultravioleta llegarían hasta la superficie terrestre con mayor intensidad

y, en consecuencia, aumentarían espectacularmente los casos de ceguera y de cáncer

de piel.

Por todo ello,  urge limitar la fabricación y el  uso industrial  o doméstico de los gases

causantes de la degradación de la capa de ozono. De otro modo, la humanidad se vería

abocada a un desastre ecológico sólo comparable a una guerra nuclear.



11. Escribe la clase de predicado que llevan las siguientes oraciones.

a) Mi hámster es un animal muy limpio. 

b) Durante unos meses, Isabel ha sido delegada de su clase.

c) Tenía Elena una bicicleta de carreras.

d) Los jugadores parecían cansados después del entrenamiento. 

e) Por la mañana descansaron los excursionistas al lado del arroyo. 

f) Siempre llega tarde a sus citas Guillermo.

g) Nuestro amigo era de una galaxia lejana.

12. Indica cuales de las siguientes oraciones son perífrasis verbales y 

su significado:

Debe llegar puntual al trabajo

Debe de llegar tarde por la tormenta

Debe un mes de alquiler

Tengo que comer.

Tengo hambre.

Vengo observando tu actitud

Viene cansado del parque.

Viene quejándose de todo.

Se puso a llorar cuando supo la nota de lengua.

Puede bailar flamenco.

Tiene que ir al colegio.

13. Completa con “ll” o con “y”

atrope___o ami___o co___ar o___a  ___ema 

fo___eto desa___unar cabe___o pro___ecto apo___ar

ensa___o camini___o  ma___or tra___ecto ___ogurt

orgu___oso be___ísimo le___es  ___ano  ___evar



re___es apo___o au___ar bo___ería  bri___ante

___o___ó vi___ano ___udo   pa___aso           cue___o

ra___o  ___eso  ba___ena   ca___arse            desa___uno 

pasti___a  ___anta ho___o   a___uno o___es 

bo___o pa___aso ___erno   ma___ordomo ga___ina

cami___a ___ema caba___o   a___í ___amada 

14. Subraya el CPred (complemento predicativo):

Las motos pasan veloces.

María se siente feliz.

Vio asustados a los rivales. 

Los niños llegaron rápidos al comedor.

Los niños llegaron rápido al comedor. 

Juan trabaja de camarero.

Los manifestantes gritaban, enfadados, a las puertas de la Consejería. 

Eligieron a tu hermana presidenta.

Nombraron alcalde a Pedro.

Compré el apartamento baratísimo.

Proclamaron a Federer campeón del torneo.

15. Analiza las oraciones siguientes con todo detalle.  Presta especial atención a 

los CD y CI; aunque también hay algún CC.

El profesor reparte libros a los alumnos

El profesor reparte a los alumnos

Los almacenes ofrecen a sus clientes regalos

El espía suministró noticias a su gobierno

Arrancó el huracán varios árboles

Leo un cuento todas las noches en la cama



Han descubierto un poblado romano los arqueólogos

Echó a Luis a la piscina

Les estiró las orejas con cariño

16. Escribe las letras que faltan en las frases siguientes.

El sacerdote le dio al enfermo la e__tremaunción.

Eres demasiado e__tricto con tus hijos.

Si no comes te vas a quedar e__cuálido.

En la siguiente ecografía nos dirán el se__o del bebé.

El profesor nos dijo que hiciéramos veinte fle__iones.

José María casi se a__fi__ia nadando en la piscina.

El hierro estaba o__idado.

Los e__cesos se pagan.

Se trataba de una oración e__clamativa.

Lo detuvieron por ser un e__hibicionista.

¿Vives en un piso e__terior o interio?

Dan ganas de e__trangularlo.

Esa chica es demasiado e__uberante.

Le tuvieron que e__tirpar un quiste.

Los bomberos utilizaron el e__tintor para apagar el incendio.

La noticia supuso un e__cándalo increíble.

Todo lo que cuenta, lo hace de un modo e__agerado.

17. Escribe las oraciones colocando "y", "i" o "ll" en su lugar correspondiente.

Isabel e Ignacio _ban ilusionados a _talia.

En _nvierno _ en verano la _sla ofrece una be_a _magen.

Saber el _dioma del país es mu_ _mportante.

_nés se casó en _rún en una _glesia _gual a la nuestra.

_o _a conocía su precioso _ate pintado de color _ema.



Ca_ó el _unque en el cue_o de la _egua _ le cortó la _ugular.

No resultó el _ntento de aplacarlo, pues su _ra _ba en aumento.

18. Escribe las oraciones colocando "y", "i" o "ll" en su lugar correspondiente.

Son oraciones _uxtapuestas las unidas por _uxtaposición.

Le curó con _odo unas heridas _  puso el _ugo en la _unta.

Le o_ decir que le gustaba más el rub_.

Siempre prefer_ el perfume del alhel_.

Ho_ por ho_ esto_ mu_ contento de vivir aqu_.

El Re_ nos exhortó a cumplir fielmente la le_.

Vo_ a salir de viaje para Urugua_ _ Paragua_.

19. Escribe las oraciones colocando "x" o "s" en su lugar correspondiente.

En el e_tranjero e_trañaba e_traordinariamente las comidas.

Le resultaba e_traño tomar aquellos e_pléndidos e_tractos de hierbas.

La señora era e_pontánea pero muy e_travagante.

E_ageraba sobre todo en su e_trafalaria manera de vestir.

E_pertos geólogos hacían interesantes e_cavaciones.

Creo que se habían e_tralimitado al pedir su e_tradición.

En la e_cursión se nos e_traviaron unas cuantas cosas.

20. Escribe las oraciones colocando "x" o "s" en su lugar correspondiente.

Hubo una e_posición con vistas a aumentar la e_portación.

Los e_traterrestres son seres que e_isten en otras gala_ias.

En la e_pléndida E_tremadura, las temperaturas son muy e_tremas.

El e_alcalde hizo una reunión con sus e_concejales.

Rindieron un e_tremecedor homenaje al e_ministro.

Subieron al e_trado y prepararon una acción e_tratégica.

Pronto se podrán hacer e_cursiones a la e_tratosfera.

21. Escribe las letras que faltan en las frases siguientes.

El sacerdote le dio al enfermo la e__tremaunción.

Eres demasiado e__tricto con tus hijos.

Si no comes te vas a quedar e__cuálido.



En la siguiente ecografía nos dirán el se__o del bebé.

El profesor nos dijo que hiciéramos veinte fle__iones.

José María casi se a__fi__ia nadando en la piscina.

El hierro estaba o__idado.

Los e__cesos se pagan.

Se trataba de una oración e__clamativa.

Lo detuvieron por ser un e__hibicionista.

¿Vives en un piso e__terior o interio?

Dan ganas de e__trangularlo.

Esa chica es demasiado e__uberante.

Le tuvieron que e__tirpar un quiste.

Los bomberos utilizaron el e__tintor para apagar el incendio.

La noticia supuso un e__cándalo increíble.

Todo lo que cuenta, lo hace de un modo e__agerado.

22. Escribe las oraciones colocando "x" o "s" en su lugar correspondiente.
La e_trategia indicada hizo e_tragos en el enemigo.

El primero que subió al e_trado era un hombre e_trafalario.

El e_ótico animal quedó e_trangulado con la cuerda.

No salió bien la e_tratagema y se e_traviaron.

El e_pectáculo fue e_celente y e_tuvo bien e_tructurado.

La noticia es e_pléndida, pero e_tremadamente preocupante.

La plaza se e_tremeció cuando salto el e_pontáneo.

23. Escribe las oraciones colocando las palabras de la tabla en su lugar correspondiente.

Los  (                        )  son  animales  muy  pesados.

El  (                    )  se  quita  a  veces  con  un  susto.

La  (                    )  estudia  los  ríos  de  un  país  o  región.

La  (                     )  de  la  Tierra  es  mayor  que  la  litosfera.

El  (                   )  norte está más poblado que el  (                  )  sur.

La (                       )  cobraba un (                     )  demasiado caro.

(                     ) a los (                   ) en el (                  ) más próximo.

hospitalizaron hospedería hemisferio hidrosfera hipo
hipopótamos hospedaje hospital hidrografía heridos
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 GEOGRAFIA:

      1. Fixa’t en el globus terraqüi i contesta les preguntes:

A)Quin sistema s’uilitza per situar exactament un punt de la Terra?

B) Anota a l’esfera terreste l’equador i el meridià de Greenwich.

2.  Cerca  al mapa les ciutats que s’indiquen de Santander a Sevilla i de Merida a
Santiago de Compostela. Calcula la distància real que les separa, utilitzen l’escala
númerica.

  



3. Troba al mapa les següents coordenades geogràfiques:
A: 40ºN, 80ºE

B: 60ºS, 120º O

C:80ºN, 140º O

4.  Retola al mapa físic els números corresponents als topònims .

(1)  Riu  Amazones,  (2)  Serralada dels  Andes,  (3)  Serralada de les  Rocalloses,  (4)  Els

Apalatxes, (5) Aconcagua, (6) Atles, (7) Sahara, (8) Kilimanjaro, (9) Rift Valley, (10) Òceà

Glacial Antàrtic (11) Riu Congo (12) Everest, (13) Himalaia, (14) Gran Serralada Divisoria,

(15) Oceà Índic, (16)Oceà Atlàntic, (17) Mar Mediterrani (18) Serralada dels Urals (19) Riu

Orinoco (20) Riu Nil.



5. Localitza al mapa: 

(1)Urals, (2) Caucas, (3) Carpats, (4) Pirineus, (5) Alpes, (6) Península Escandinava(7)

Elbrus, (8) Gran Plana Europea, (9) Rin, (10) Elba (11) Mar Caspi (12) Mar Negre, (13)

Mar Azov, (14) Península de Crimea (15) Mar Bàltic, (16) Danubi, (17) Volga (18) Roine

(19) Monts Grampians (20) Tamesi.

6. Localitza al mapa d'Espanya:

(1) Sistema Central, (2) Sistema Ibèric, (3) Serralada Cantàbrica, (4) Monts Bascos, (5)

Ebre, (6) Tajo, (7) Duero, (8) Serralades Bètiques, (9) Cap de Palos, (10) Golf de Lleó,

(11)Golf de Biscaia, (12) Cap de Fisterra, (13) Meseta Septentrional, (14) Depressió del

Guadalquivir (15) Aneto, (16) Mulhacen.



7. Treballa amb el climograma: 

a)Comenta les precipitacions i la seva distribució, i les temperatures màxima i mínima.



b)La influència del clima en la vegetació i la fauna.

c) Quin tipus de clima és?

3.         8. Resol aquest problema: 

La Província de Còrdova, que s'estén per una superfície de 13.769 Km2, presentava

l'any 2.010 una població oficial de 805.857 habitants persones. D'aquest total 328.659

vivien a la capital, i la resta a la província de Còrdova. A la capital hi ha censats 157.984

homes / 170.675 dones. A la província hi ha un total de 409.999 dones empadronades a

la província. D'aquestes un total de 315.109 *  oscil · len entre els 15 i els 49 anys.

En aquest any el nombre de nascuts assolir la xifra de 7.988 * persones, dels quals van

morir en el seu primer any de vida 26 * mentre que els morts totals van ascendir a 6.627

*. Es va constatar que 14.558 * persones van sortir de la província, encara que van

entrar-hi 12.050 * persones procedents d'altres llocs. L'esperança de vida en néixer en

homes  és  de  74  anys,  mentre  que  en  dones  és  de  81  anys.

Del total  de població estaven ocupats 248.400 cordovesos i  cordoveses, encara que

d'ells 127.800 es troben a l'atur.

* Són dades sense contrastar.

a) Calcula les següents taxes:

 Taxa de natalitat:

 Taxa de fecunditat:

 Taxa de mortalitat:



 Taxa de mortalitat infantil:

 Creixement vegetatiu/natural:

b) Calcula en xifres absolutes:

Creixement real/absolut:

Saldo migratori:

g. 9. Identifica a quin sector econòmic pertany cada activitat.

Plataforma: ….....................................................

Quiosc: …...........................................................

Granja:...............................................................

Clínica dental:....................................................

Ferrocarril: ….....................................................

Conreu d'hortalisses: ….....................................

Fàbrica d'automòbils: …....................................

Hospital: …........................................................



10. Analitza el següent mapa, tenint en compte  la relació de la població activa amb el

grau de desenvolupament dels països.

11. Identifica: Escriu el nom del sistema econòmic què correspongui:

......... L'estat decideix què produir.

......... Hi ha lliure competència.

…...... La família és la unitat de producció

…...... Llei de l'oferta i la demanda 

…...... Molts pocs països el mantenen.

…...... La propietat privada.

…...... Produeixen el que consumeixen.



12.  Elabora una  piràmide  de  població  amb  les  següents  dades  i  després

comenta'l.

13.  Enumera i explica les característiques de l'agricultura als països desenvolupats.

1._________________________________________________________

2._________________________________________________________

3._________________________________________________________

Grups d'edat 0 – 4 5 – 9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64  65 – 69 70 – 74 75 – 79 80 I +
HOMES % 2,6 3,1 3,6 3,1 2,9 3,2 3,4 3,8 3,4 3,3 3,4 3,6 2,8 2,1 1,8 1,5 1,8
DONES % 2,5 2,9 3,4 2,9 2,8 3 3,3 3,6 3,2 3,2 3,3 3,6 2,8 2,3 2,1 2,1 3,4



14. Enumera i explica les característiques de l'agricultura als països subdesenvolupats.

1._________________________________________________________

2._________________________________________________________

3._________________________________________________________

15. Classifica aquestes imatges en tipus de ramaderia, bestiar i productes.

Ramaderia:

Bestiar:

Producte:

Ramaderia:

Bestiar:

Producte:

Ramaderia:

Bestiar:

Producte:

16. Explica què és la silvicultura.



17.  Completa la fitxa sobre la indústria.

Definició:_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

La indústria neix en el segle:_________________________________________________

Es caracteritza per:

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

Noves fonts d'energia, com

 ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________

18. Omple aquesta graella amb les característiques de la indústria pesant i lleugere. 

PESANT LLEUGERE

Consum de matèries
primeres i energia

Destinació de la producció

Contaminació 

Localització



19. Classifica les característiques de la indústria:

PAÏSOS DESENVOLUPATS PAÏSOS MENYS DESENVOLUPATS

20. Aquesta gràfica mostra les principals malalties mortals al món. Per què penses

que’s produeixen aquestes diferències entre els països rics i els països pobres?. 



21. A continuació es mostra dues imatges turístiques de les Illes Balears,.  Respon a les

següests preguntes:

 

-Quines són les causes del creixement del sector turístic avui dia?

-Per què és important el turisme per l’economia?.

-Quins efectes, tant positius com negatius, penses, ha suposat el desenvolupament 
del  turisme per a aquestes  illes?

           -Explica quins dos tipus de turisme mostren les imatges.



22. Completa el mapa conceptual dels tipus d’empresa. 

23. Ompleix els buits del mapa conceptual:

PAISATGES AGRARIS

es la combinació

factors tipologia requereix tipologia



24.Defineix què és la mineria i classificació. 

25. Explica quins són els minerals d'origen fòssil i per a què s'empren. Són renovables?

Justifica'l.

26. Identifica i explica a quins dos tipus de fons d'energia pertanyen.

          ___________________________ ___________________________



27.  Completa la fitxa sobre la indústria.

L'actual revolució_____________________es basa en l'__________________________.

Aquestes indústries estan relacionades amb la microelectrònica,____________________,

la  biotecnologia  i  els  nous  materials.  Hi  treballen  poc  treballadors  però  molt

___________________ perquè utilitzen_____________per a les feines mecàniques.

28. Defineix els següents conceptes:

Deslocalització:____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Multinacional:______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Concentració empresarial:___________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________6.



29. Observa el següent mapa i respon les qüestions:

a) Nomena els tres minerals no enèrgetics més importants.

b) Localitza els principals països productors d'aquests minerals.

c) Explica les utilitat d'aquests principals tres minerals.



30. Enumera i explica els factors que determinen la localització de la indústria:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________

31. Observa el següent mapa i respon les qüestions:

a) Enumera les regions més industrialitzades.

b) Nomena els països que tenen un major creixement industrial. Per què?

c) Enumera les regions menys industrialitzades. 



d) Explica els obstacles que troben aquestes regions per industrialitzar-se.

32. Defineix què és el sector terciari.

33. Classifica els tipus de serveis:

34. Resumeix: Recull en aquesta taula els avantatges i inconvenients dels serveis de

transport

AVANTATGES INCONVENIENTS

Carretera

Ferrocarril

Naval

Aeri



35. Identifica cadascuna d'aquestes imatges, fent una petita definició.

1.

_____________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________

36. Defineix els següents conceptes:

a) Identifica quin gràfic és d'Europa i quin és d'Àfrica. 



37.Observa el següent mapa i respon les qüestions:

 Quines  són  les  diferències  més

importants  entre  una  zona

desenvolupada i una altra que no ho és?

 Explica els  canvis  en  l'evolució  del

turisme mundial.

 Explica les causes d'aquest canvi.

 Explica les  avantatges  i  els

inconvenients d'aquests canvis.

38. Explica quins aspectes comuns tenen la

PAC i PPC.

39. Observa el gràfic i 

respon:

 Quins  són  els  productes

agrícoles  amb  més  pes  en  el

sector? I els ramaders?



 Teoritza si es fa de forma intensiva o extensiva.

40.Descriu quins són els factors que condicionen l'activitat minera europea.

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

41. Uneix  mitjançant una línia cada un d'aquests productes amb la seva situació a la

Unió Europea.

Zinc Carbó

Feldspat                                                                                            Coure

Petroli Argila

Guix Ferro

Gas Natural Pedra natural

42. Respon les següent qüestions:

 És important avui la mineria a Espanya? Explica la resposta.

 Per què cada vegada es produix menys carbó a Espanya?

Autosuficient

Depenent de l'exterior





En  quina  mesura  depèn  Espanya  de  les

importacions  energètiques?43.Observa  el

següent mapa i respon les qüestions:

 Quines  són  les  comunitats

autònomes  amb  una  producció

industrial més elevada?

 A quines altres comunitats destaca

la indústria?

 Quines es troben més industrialitzades?

44. Defineix els següents conceptes:

Unió Duanera:

Política comercial comuna:

Directiva de serveis:



Política de transport comuna: 

45. Uneix les dues parts d'aquestes frases que descriuen com són els serveis a Espanya:

                                        

El 99% de les empreses 
del 

sèctor són petites, però

són les tecnologies 
de la informació i la 

comunicació

El comerç és l'activitat 
que

es realitzen amb 
països

 de la UE.

Els serveis amb més
 desenvolupament 

darrerament

disminueix a favor de 
les grans superfícies

El sector serveis
només facturen el 

50% del negoci

La gran majoria 
d'intercanvis comercials genera més ocupació

El comerç de les botigues 
petites

genera el 70% del
 PIB i de

 l'ocupació a Espanya


