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RECUPERACIÓ DE LA 1a AVALUACIÓ.

Comentari de text 
1.- Llegeix el text que tens a continuació i després contesta les preguntes que

hi ha al final de la llegenda:

EL GEGANT EGOISTA

Cada tarda, quan tornaven de l’escola, els nens solien anar a jugar a casa del

gegant. Hi havia un jardí gran i bonic, amb una gespa verda suau, unes flors

mol  boniques  que  semblaven  estrelles  i  també  12  presseguers  que  a  la

primavera esclataven una delicada florida rosa i perla, i que a la tardor donaven

unes  fruites  delicioses.  Els  ocells  es  posaven  als  arbres  i  cantaven  tan

dolçament que els nens solien parar de jugar per poder-los escoltar.

-Que feliços que som aquí! -deien entre ells.

Un dia el gegant va tornar. Havia anat a visitar el seu amic, l’ogre de Cornualla1,

amb qui havia viscut durant 7 anys. Acabats aquests 7 anys, ja li havia explicat

tot el que li havia d’explicar, perquè la seva conversa era limitada, i va decidir

de retornar al seu castell. Quan hi va arribar, va veure els nens jugant al jardí. 

-Què feu aquí?- Va cridar amb una veu molt rogallosa2, i els nens van arrancar

a córrer. 

-El meu jardí és el meu jardí- Va dir el gegant-, i això ho pot entendre qualsevol;

no toleraré que ningú hi jugui, tret de jo mateix.

Per això va construir una paret ben alta per tot el voltant, i va penjar un cartell: 

‘ELS QUE SALTIN LA PARET SERAN CASTIGATS’’ 

Era un gegant molt egoista. 

Així que els pobres nens no tenien enlloc on anar a jugar. Van provar de jugar

al carrer, però el carrer era molt polsós i pedregós, i no els agradava. Solien

passejar al voltant de la paret, i, quan s’acabaven les classes, parlaven d’aquell

jardí tan preciós d’allí dintre. 

1 Regió del sud d’Anglaterra on s’hi expliquen molt contes de gegants, bruixes i 
ogres.

2 Aspra i sorda.
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-Que feliços que érem allà!- Es deien els uns als altres.

Després va arribar la primavera, i tot el país estava ple de petites flors i petits

ocells.  Només  el  jardí  del  gegant  encara  era  hivern.  Els  ocells  no  es

preocupaven per cantar perquè ja no hi havia nenes, i els arbres es van oblidar

de florir. Una vegada una flor molt bonica va treure el cap per la gespa, però

quan va veure el cartell li va saber tan greu pels nens que es va tornar a ficar

sota terra, i es va adormir. El únics que estaven contents eren la neu i el glaç.

-La primavera s’ha oblidat d’aquest jardí- Van exclamar-; Per tant, viurem aquí

durant tot l’any. 

La neu va cobrir la gespa amb el seu mantell blanc i el glaç pintava tots els

arbres de plata3. Després van convidar al vent del nord a estar-se amb ells, i el

vent ho va acceptar.  Anava abrigat amb pells,  bramava tot  el  dia pel  jardí i

tirava les xemeneies pel terra. 

-És un indret perfecte- Deia-: Hem de dir a la calamarsa que ens vingui a fer

una visita. 

Així, doncs, va venir la calamarsa. Cada dia repicava durant 3 hores la taulada

del castell fins a trencar la majoria de les teules, i després hi corria pel jardí tan

de pressa com podia, portava un vestit gris, i el seu alè era com el gel.

-No entenc per què triga tant a arribar la primavera- deia el gegant egoista,

mentre seia a la vora de la finestra i  contemplava el seu jardí blanc i fred-.

Espero que el temps canviarà.

Però la  primavera no arribava mai,  i  l’estiu  tampoc.  La tardor  donava fruits

daurats a cada jardí, però al jardí del gegant no n’hi donava cap.

-És massa egoista- deia.

Per tant, allà només hi havia l’hivern. I el vent del nord, la calamarsa, el glaç i la

neu ballaven al voltant dels arbres.

Un  matí,  quan  el  gegant  encara  era  al  llit,  va  sentir  una  música  preciosa;

sonava  tan  dolçament  a  l’orella  que  es  va  pensar  que  el  rei  dels  músics

passava per davant del castell. En realitat només era un ocellet que cantava a

l’altre costat de la finestra, però havia passat tant de temps d’ençà que havia

sentit cantar un ocell al seu jardí, que li va semblar la música més bonica del

món. Després la calamarsa va parar de ballar damunt seu, i el vent del nord va

parar  de  bramar,  i  un  deliciós  perfum  li  va  arribar  a  través  de  la  finestra

3 pintar els arbres de plata: metàfora, coberts de neu.
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giratòria.

-Em sembla que finalment ha arribat la primavera- va dir el gegant.

I va saltar del llit i va mirar el jardí. I que hi va veure? 

Hi va veure la cosa més preciosa del món: Els nens s’hi havien esmunyit per un

petit forat de la paret, i estaven asseguts a les branques dels arbres. A cada

arbre que veia hi havia un nen. I els arbres estaven tant contents de tornar a

tenir aquells nens que es van cobrir de flors i feien moure els braços gentilment

sobre els caps de tots ells. Els ocells volaven i refilaven amb alegria, i les flors

miraven per sobre la gespa verda i somreien. Era una escena preciosa; només

en un racó encara era hivern. El racó més llunyà del jardí, i en aquell racó hi

havia  un  nen.  Era  tan  petit  que  no  arribava  a  les  branques  de  l’arbre,  i

vagarejava per allà plorant amargament. El pobre arbre encara estava cobert

de glaç i neu, i el vent del nord hi bufava i bramava pel damunt. 

-Enfila’t,  noiet!-  va dir  l’arbre.  I  va doblegar  les branques tant  avall  com va

poder; però el nen era massa petit. 

Al gegant, quan ho va veure, se li fonia el cor. 

-Que egoista que he estat!- va dir. -Ara ja sé per que no arribava la primavera.

Posaré aquell pobre noiet dalt de l’arbre; després tiraré la paret a terra i el meu

jardí serà per sempre el pati dels nens. 

Realment estava molt empenedit del que havia fet. 

Així doncs, va baixar a obrir la porta sense fer soroll, i va sortir al jardí. Però

quan el van veure els nens es van espantar tant, que van marxar corrent, i al

jardí hi va tornar l’hivern. Tots van marxar menys el petit noiet, perquè tenia els

ulls plens de llàgrimes i  no va veure arribar al  gegant.  Aquest,  es va posar

darrera seu d’amagat, se’l va posar delicadament sobre la mà i el va pujar a

l’arbre. Aleshores l’arbre va florir i els ocells s’hi posaven i cantaven: El noiet va

estirar els braços al voltant del coll del gegant i li va fer un petó. Quan els altres

nens van veure que el gegant no era malvat, van tornar corrent, i amb ells va

arribar la primavera.

-Ara és el vostre jardí, nens- va dir el gegant.

I va agafar un mall4 ben gros i va tirar la paret a terra. A les 12, quan la gent

anava al mercat, trobaven al gegant jugant amb els nens al jardí més bonic que

havien vist mai. 

4 Martell gros.
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Jugaven durant tot el dia, i, al vespre, anaven a acomiadar-se del gegant.

-Però on és el vostre petit company?- es va preguntar un dia-: Aquell noiet que

vaig pujar a l’arbre. Era el preferit del gegant, perquè li havia fet un petó.

-No ho sabem- li van contestar-; se n’ha anat.

-Li heu de dir que no tingui por i que vingui demà- va dir el gegant-

Però els nens li van respondre que no sabien on vivia, i que no l’havien vist mai

abans, el gegant estava molt trist.

Cada tarda, quan s’acabava l’escola, els nens anaven a jugar amb el gegant.

Però, el noiet que el gegant estimava no hi era mai. El gegant es mostrava molt

amable  amb  els  altres  nens,  però  enyorava  al  seu  petit  amic,  i  sovint  en

parlava. 

-Com m’agradaria de tornar-lo a veure! -solia dir.

Els anys passaven, i el gegant es feia vell i feble. Ja no podia jugar més. Per

això seia a una gran butaca, observava com jugaven els nens i admirava el seu

jardí.

-Tinc moltes flors boniques- es deia-; però els nens són les flors més precioses

de totes.

Un  matí  d’hivern,  mentre  es  vestia,  va  mirar  per  la  finestra.  Ara  ja  no  li

desagradava l’hivern, perquè sabia que la primavera només estava adormida, i

que les flors reposaven.

De sobte, es va fregar els ulls estorat i no parava de mirar. Certament era una

visió meravellosa. En el racó més llunyà del jardí hi havia un arbre obert de

precioses flors blanques. Les branques eren daurades, i hi penjaven fruits de

plata; a sota l’arbre hi havia el noiet que ell havia estimat.

El gegant va baixar molt content i va sortir al jardí. Va córrer per la gespa i es

va acostar al noiet. Quan hi va ser ben a la vora, se li va envermellir la cara de

ràbia i li va preguntar: 

-Qui s’ha atrevit a fer-te mal? Perquè als palmells de les mans el noiet hi tenia

la marca de dos claus, i als peus també. 

-Qui  s’ha  atrevit  a  fer-te  mal?-  va  repetir  el  gegant-.  Digues-m’ho  per  que

agafaré l’espasa i el mataré.

-No!- Va contestar el noiet-. Aquestes són les ferides de l’amor.

-Qui ets?- Li va preguntar el gegant, i un temor estrany es va apoderar d’ell i es

va agenollar devant del noiet.
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El noiet li va dir: 

-Una vegada em vas deixar jugar al teu jardí, i avui vindràs al meu jardí, que és

el paradís.

Aquella tarda, quan els nens van anar al jardí, van trobar el gegant mort sota

l’arbre cobert de flors blanques.

ACTIVITATS

2.1. 

A) Quina és la causa dels canvis que es produeixen al jardí? Quan s’adona el

gegant que s’hi produeixen canvis? Per què arriba la primavera al jardí?

B) Digues quines diferències hi ha entre la descripció del jardí a la primavera i

la descripció a l’hivern.

C) Quins elements personifica Wilde i quines qualitats humanes els atribueix?

Què penses que aconsegueix l’autor amb la personificació d’aquests elements?

2.2

A) Quina simbologia pot tenir la diferència de mida entre el gegant i els nens? 

B) Segons Wilde, la consciència del pecat i el penediment enalteixen l’home. El

gegant és un exemple d’això? Què passa quan el gegant es mor? 

C) Quina funció té el nen que representa Jesucrist?

D)  troba  informació  sobre  la  llegenda  de  Sant  Cristòfor.  Et  sembla  que  té

alguna relació amb la  d’aquest conte? Creus que Wilde s’hi devia inspirar?

El text Narratiu.
1.- Llegeix aquest text narratiu. I, una vegada llegit i entès, respon les 

preguntes: 

6 D’AGOST DEL 1996, MIGDIA
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Entre els vint-i-set i els vint-i-vuit anys vaig estar enamorat d’una dona. De la 

primavera a la tardor, però, encara que amb molta dissimulació, l’amor ja no 

mantenia tan tens el cordatge. Entre juny i novembre, l’enamorament va anar 

fent-se’m borrós, igual que si ara em tragués les ulleres. El contorn del meu 

amor per ella es confonia cada vegada més amb el que sentia per algunes 

altres dones. Va ser en aquella època que, durant menys d’una setmana, entre 

dimecres i diumenge, va resultar que més aviat me l’estimava poc. I el 

divendres sis d’agost ja no l’estimava gens. Gens? Entre les onze del matí i la 

una, vaig agafar-li una mania com mai n’havia tingut a ningú. I als voltants del 

migdia, per uns minuts, la vaig arribar a odiar. Però a les dotze en punt l’amor 

que li havia tingut va tornar a donar senyals de vida. Una llavor que s’esberla 

de sobte. En el precís instant que jo tanco d’un cop violent la porta del taxi que 

s’endurà per sempre més aquella dona. 

(Toni Sala, Bones notícies, Col·lecció El Balancí, Ediciones 62) 

a) A quin subgènere literari pertany aquest text? Explica’n les característiques. 

b) Pel que fa al punt de vista. Qui és el narrador? 

c) Pel que fa la temps: quin és el temps històric? Quin és el temps narratiu? 

d) La caracterització dels personatges és esquemàtica o complexa? Per què? 

e) Explica molt breument l’argument d’aquest text. A continuació separa el text 

en tres parts. 

f) El lèxic d’aquest text no és complicat. Troba-hi dues expressions de registre 

col·loquial o familiar.

 g) Explica el significat d’aquestes figures retòriques que fan referència al 

sentiment amorós: 

Metàfora: L’amor ja no mantenia tan tens el cordatge

Metàfora: Una llavor que s’esberla de sobte 

Comparació: L’enamorament va anar fent-se’m borrós, com si ara em tragués 

les ulleres.  

2.- Marca amb una creu les afirmacions que siguin certes: 
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a) Els contes literaris tenen un autor conegut, en canvi els contes populars són 

sovint anònims. 

b) La faula és un text narratiu que explica les gestes d’herois. 

c) El conte es caracteritza, sobretot, per la seva brevetat. 

d) La novel·la explica esdeveniments que segueixen sempre un ordre 

cronològic en el temps. 

e) L’autor i el narrador d’una novel·la són la mateixa persona. 

f) Els personatges d’una novel·la han de ser coherents.

 g) La novel·la històrica no és ficció, narra els fets històrics tal com van ocórrer. 

3.- Escriu un conte breu (90 paraules) a partir de l’argument que et donaré a 

continuació. Has de situar la història en un lloc i un temps determinats, 

caracteritza els personatges, i inventa la trama. 

Un home va anar de la ciutat  A (inventa el nom de les ciutats) a la ciutat B 

(inventa el nom de les ciutats) en tren. Pel camí, el tren passa per un túnel. Ala 

ciutat B l’home va anar a visitar una persona. Després d’aquesta visita, l’home 

estava molt content, més que mai. Agafà el tren de tornada cap a la ciutat A. 

Quan el tren tornà a passar pel túnel, l’home es va llençar per la finestra. 

L’oració simple
1.- Analitza morfològicament les paraules del text que tens a continuació:

1. La senyora Rita va baixar a la platja.

8



    

2. Carregava un petit cabàs.

3. Mirava nerviosament a dreta i esquerra.

4. La senyora Rita va obrir el cabàs.

5. Va treure una ampolla de vi del cabàs.

6. Va llegir la carta en veu alta.

2.- Ara separa el subjecte del predicat (indica’n el tipus) i assenyala els 

nuclis de les oracions de l’exercici 1:

3.- Analitza sintàcticament les oracions que tens a continuació:

1) Va llençar l’ampolla ben lluny.

2) A l’ampolla hi havia un llapis de punta esmolada.

3) A l’ampolla hi havia un retall de paper blanc.

4) A l’ampolla hi havia una carta enamorada.

5) La senyora Rita té una piga al nas.

6) La senyora Rita escriu una carta a un home desconegut.

7) Li agraden els homes perduts enmig del mar.

8) En alguna illa perduda hi ha un nàufrag amb la barba llarga.

9) Dins l’ampolla trobarà un trosset de paper i un llapis de punta fina.

10)La senyora Rita baixava a la platja cada dia.

11)Buscava entre les ones la seva carta d’amor.

12)Un dia va arribar una ampolla per a la Rita.

13)A dins de l’ampolla hi havia una carta.

14)Les dones van lliurar l’ampolla a la Rita.

15)Va fer lliscar la carta fora de l’ampolla.
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Modalitats de l’oració
1.- Indica la modalitat correcta de les següents oracions:

- No llencis papers a terra. _____________________________________

- Em regalaràs aquesta camiseta quan te’n cansis ___________________

- Em sembla increïble! _________________________________________

- En Lluís encara no ha arribat de la feina._________________________

- Eeeecs, quin oi!_____________________________________________

- Hem trobat la maleta! ________________________________________

- Ara sé la resposta.___________________________________________

- Endreça aquesta habitació! ___________________________________

2.-  Escriu  sis  oracions.  Cada una  ha  de  seguir  les  següents instruccions  i,

llavors, assenyala-ho dins de l’oració:

a) SN subjecte el·líptic:  _____________________________________________

b) SN subjecte pacient: ______________________________________________

c) SN subjecte explícit: ______________________________________________

d) Una oració impersonal: ___________________________________________

e) SV predicat verbal:________________________________________________

f) SV predicat nominal: ______________________________________________

3.-  Completa  les següents oracions  intentant fer correctament  la
concordança:

Ahir horabaixa..........................................................

No puc suportar............................................................
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Aquesta nina sembla.......................................................

Tenc molt poques ..................................................................

Mai...........................................................

Avui dematí............................................................................

Dijous horabaixa.........................................................................

Quan vaig ser més gran............................................................

4.- Digues a quina modalitat de les que tens dins del quadre corresponen

les següents característiques:

Exclamativa  -  Interrogativa  directa-  Interrogativa  parcial-  enunciativa-

Interrogativa-  exhortativa  o  imperativa  - Interrogativa  indirecta  -

Interrogativa indirecta - . Interrogativa total

L’emissor vol expressar un estat d’ànim:______________________________

Preguntem per una part del contingut de l’oració. La resposta no pot ser sí o no:

_______________________________________________________________

La intenció de l’emissor és informar d’accions o estats: __________________

La intenció de l’emissor és preguntar:________________________________ 

L’expressem com una oració independent. Escrivim el signe d’interrogació: 

_______________________________________________________________ 

La intenció de l’emissor és aconsellar, pregar, ordenar o prohibir:_________

La introduïm amb un verb declaratiu i sense el signe d’interrogació:__________

Preguntem per tot el contingut de l’oració. Demanen un sí o un no com a 

resposta:________________________________________________________

5.- Escriu dues oracions de cada una de les modalitats oracionals que has 

estudiat:

ENUNCIATIVES:

A)

B)
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EXCLAMATIVES:

A)

B)

INTERROGATIVES:

A)

B)

INTERROGATIVES TOTALS:

A)

B)

INTERROGATIVES PARCIALS:

A)

B)

INTERROGATIVES DIRECTES:

A)

B)

INTERROGATIVES INDIRECTES:

A)

B)

IMPERATIVES:

A)

B)

6.- Indica la modalitat d’aquestes oracions i subratlla els elements en què 

t’has fixat.

El comerciant i el geni

–M’han explicat, majestat, que temps ha hi hagué un comerciant molt ric que 

tenia negocis arreu del país.

12



    

–Aixeca’t! Per haver mort el meu fill, t’has fet mereixedor del mateix càstig. Ara 

t’he de matar.

–Com?  Que jo he donat mort al teu fill? –preguntà estranyat el comerciant.

–Sí, sí, tu!  Quan, després de menjar, has llançat el pinyol del dàtil, has encertat

de ple el meu fill i ha quedat mort a l’instant.

–Deixa’m anar cap a casa per tal que pugui donar a cadascú el que és seu,   i 

quan torni podràs fer-me el que tu vulguis. Déu sap que ho dic ben de veres, 

perquè sóc un bon creient. Pensa que tinc fills, esposa, propietats, i a més a 

més administro cabals d’altri.

–Què us ha portat a aquest indret tan solitari, catau de genis i no pas altra 

cosa?

–Veig que teniu paraula.   Sou d’admirar. I realment la vostra història és digna 

de ser contada. Heu despertat la meva curiositat i no penso marxar sense 

saber com acaba tot això.

–Tu vares matar el meu fill, que era tot el que tenia en aquesta vida.  Ara tu ho 

hauràs de pagar de la mateixa manera!

–Oh, gran rei dels genis!  Si t’explico la meva història i resulta que t’agrada, em 

concediràs un terç de la sang d’aquest comerciant?   Què hi dius?

–Hi estic d’acord. Si em plau el que m’expliques, dóna-ho per fet.

El xeic i la gasela

–Has de saber, oh, gran geni –començà el xeic–, que fa un bon esplet d’anys 

em vaig casar amb la meva cosina i que, al cap de trenta d’aquests anys, 

encara no m’havia donat cap fill. […]

Vaig preguntar per ells i la meva dona em va contestar, impassible, que la 

concubina havia mort i que el noi havia fugit i no sabia on parava.

L’arribada de l’alba sorprengué Xahrazad i aleshores callà.

Duniazad va dir aleshores:

–Que bonica i que entretinguda que és aquesta història!

–De debò que us ha agradat? Si és així i sa majestat m’ho permet, la nit que ve

continuaré explicant-la –digué Xahrazad.

El rei pensà: «Ara per ara no la mataré; vull sentir el final d’aquesta història.»
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La vocal neutra
1.- Omple els buits amb a o e. tenint en compte el gènere i la terminació dels 

mots

:Per exemple: imatge cèlebre

a) artist__ rondinair__b) sant Estev__c) angl__ rect__d ) mànig__ ampl__e) 

peu esquerr__f ) truj__ grass__g) boletair__ golafr__h) mare__ negr__i ) fav__ 

tendr__j ) fras__ amabl__k) pluj__ àcid__l ) pig__ enorm__m) xocolat__ 

calent__n) propost__ dign__o) brus__ gris__p) formatg__ agr__q) registr__ 

cult__r) __struç veloçs) febr__ alt__t) tem__ lliur__

 2.- Completa els buits amb a o e les formes verbals següents:

a) j__ure: ell j__u, ell j__ia, jo j__uré, ells j__gueren, jo j__gués

b) tr__ure: ell tr__u, ell tr__ia, jo tr__uré, ells tr__gueren, jo tr__gués

c) n__ixer: ell n__ix, ell n__ixia, jo n__ixeré, ells n__squeren, jo n__squés

d ) s__ure: ell s__u, ell s__ia, jo s__uré, ells s__gueren, jo s__gués

e) r__bre: ell r__p, ell r__bia, jo r__bré, ells r__beren, jo r__bés

3.- Completa l'espai amb A o E i escriu al costat una altra paraula de la 

mateixa família que tengui la vocal tònica que hi falta. Exemple: peixater: 

peix

f____rreter        ll____mpec                 el____ctricista

s____ler           abr____çada                ll____rgada

r____tllar          cal____ixera                 ____mplada

am____ricà       tr____ctament             r____tolí

4.- Fes el plural d'aquestes paraules:

 botiga, butxaca, descàrrega, granja, corretja, aigua, esponja, roca, mosca, 

neteja, clínica, pinça, enveja, llesca.
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5.- Fes el singular d'aquestes paraules: 

vaques, boques, platges, barques, arrugues, lligues, repúbliques, llengües, 

amigues, fresques, pasqües, branques

6.- Completa l'espai amb A o E: 

hom____, cotx____, turism____, cuiner____, rour____, 

taxist____,periodist____, alcald____, sastr____, gallin____, espectacl____, 

concept____, habitatg____

Els sons i els fonemes

1.- Fes la transcripció fonètica dels sons vocàlics de les següents paraules:

Silòfon  _________________________    rosseta________________________

Composta _______________________    gloses________________________

Carabassa _______________________    cosí _________________________

Tova  ___________________________   rodona ________________________

Tèrbol ___________________________  peixateres _____________________

Llangardaix ______________________    impressionava _________________

Terrossos _________________________  recaptació____________________

Roses  ___________________________  hivernacle_____________________

Suprimir  ___________________________   estudiava___________________
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2.- Apunta a quins sons vocàlics corresponen les grafies destacades del text

següent.

La teva (   ) amiga de Londres vol ensenyar-me (    ) anglès (    ). Però jo no en

vull aprendre(    ). A mi no m’agraden les classes particulars perquè després

(    ) estic massa cansat per fer exercici i he de prendre molt de cafè (     ). A

més, totes les meves professores(    ) em diuen que he de fer (     ) més esport,

que sovint (    ), el meu sedentarisme (   ) és un problema (   ) per a la meva

falta d’atenció (    ) a les classes (     ), sobretot a Història (    ) i a Matemàtiques

(    ). L’he avisada diverses (    ) vegades , però no m’ha fet gens (     ) de cas i,

com sempre, la pesada (    ) de la meva germana (      ) li ha dit a ma mare (    )

que he suspès (    ) anglès (    ). Així (    )  que la teva amiga s’ha sortit (     )

amb la seva. 

3.- Fes la transcripció fonètica dels sons vocàlics de les següents paraules:

aposta italianes
artística destruccions
conèixer estores
resposta senyors
conferència paraigües
diplomes optaren
Apropa peixos
túnica

La síl·laba i l’accentuació 
1Separa correctament les paraules següents com si s’haguessin d’escriure a 

final de ratlla. 

carronya ___________________massissa __________________

ferro ______________________inusual ____________________

sarró _____________________assemblar _________________
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piques _____________________equip ______________________

moixa ______________________mossec ____________________

masmorra __________________ratxa _______________________

oli ________________________febre ______________________

inútil ______________________anyell _____________________

arracada ___________________pescar _____________________

2.- Separa les síl·labes de les paraules següents i escriu-les després a la taula 

segons que tinguin diftong crei-xent, diftong decreixent o hiat:

a) coure b) partició c) boirós d ) ambigúes DIFTONGCREIXENT e) aquós f) 

aigüera g) iodat h) pouar DIFTONG i ) nació j) teatre k) missió l) melangiós 

DECREIXENT m) sou n) raó o) jueu p) acció HIAT

3.-  Accentua els mots que calgui dels següent  text.

D’una manera mes o menys precisa, tothom sap l’adoracio que els hindus 

dediquen als animals. Ara be: el que la majoria de la gent ignora es que 

aquesta adoracio sigui tan actual i, sobretot, tan absoluta. Jo, es clar, tampoc 

no ho sabia. La primera vegada que vaig anar a l’India, em pensava que 

segons quines coses ja no passaven i que, en el fons del fons, no havien 

passat mai. Era un esceptic, sabeu? I la rao no m’assistia pas. Aixi, doncs, 

l’endema d’arribar-hi vaig sortir de l’hotel disposat a passejar i la meva primera 

troballa en el pais estrany, la primera sorpresa diriem, va esser una vaca que 

caminava deixada anar per la vorera, sense aparença de tenir amo ni guardia. 

Imbuit d’europeisme, vaig anar a trobar un policia. -Mireu, policia: alli hi ha una 

vaca perduda –li digui. Si no la recolliu, fara alguna cosa que alterara l’ordre 

public...

4.- Accentueu, si cal, els mots de les oracions que tens a continuació: 

a) Els meus pares diuen que he de treballar més 

b) Sempre fa bromes, que graciós! 

c) Que vols prendre per a sopar? 
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d) No m’agrada la moto que t’has comprat 

e) El programa d’ordinador amb que treballes no és massa bo 

f) Vull que em digues que penses fer 

g) Que m’has dit que vols? El material de que et vaig parlar? 

h) Saps a que es dedica? 

i) El dia que vingues parlarem de l’augment de sou 

j) No sé de que et queixes 

k) Vols que parlem de que és el que està passant?

l) T’estic preguntant que et passa! 

5.- Posa els accents que falten a les frases següents:

a) Nuria esta investigant l’esperit avantguardista durant un periode de temps 

determinat pel Departament d’Historia.

 b) Ves al concert d’oboe que un music austriac fara despus-dema a Monover. 

c) L’atmosfera que es crea en un partit de futbol s’adequa al vertigen col·lectiu 

que estem vivint. 

d) Han anat a Etiopia vint-i-cinc oftalmolegs perque volen investigar l’augment 

de dioptries en homes de mes de trenta-cinc anys. 

e) Durant l’adolescencia voliem prendre te perque ens deien que eliminava 

l’acne sistematicament.

f) Els britanics van llançar un missil que va aterrar a l’Himalaia. 

g) Es preferible correr ja que els omoplats es mouen rapidament i agilment. 

h) Jo ja se que vau anar-vos-en a casa com a castig pel vostre comportament 

barroer. 

LA DIÈRESI 

1.- Posa accent o dièresi a les paraules que en necessitin.
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raim - empudeint - Biscaia - fluidesa - Marraqueix – obeiria-  linguistic - taut 

arruinar – aillament-  megalit – aillar-  roi - traidor - Raul - Ucraina - obeieu - 

paisos - egoista - suicidi - ruina - Himalaia - creiem - podium - proisme - 

ensaimada - obeeix - oboe - proteina - beneir - seua - trait - diurn - fruita 

reinstaurar - seduida - suissa - agraiment - elit - dioptria - homogeneitat .

2.- Posau els accents i les dièresis que siguin necessaris en el text següent: 

El forat de la capa d’ozo sobre l’Antartida ha augmentat amb regularitat els 

ultims deu anys, i en l’actualitat ha arribat a un dels nivells de maxima gravetat 

possible. La capa d’ozo ha disminuit un 60% en relacio amb l’espessor que 

tenia en els anys seixanta, segons explica en l’edicio d’ahir la revista britanica 

Nature. Aquesta es la conclusio d’una serie d’analisis fetes al continent Antartic,

segons assegura Jonathan Shanklin, un dels descobridors del forat de la capa 

d’ozo, el 1985. «Basicament no hem vist cap retroces. Si hi ha alguna cosa 

nova, es l’acceleracio de l’engrandiment del forat en el transcurs dels ultims 

trenta anys», afirma Shanklin. 

3.- Poseu accent o dièresi a les paraules que en necessitin: 

a) El cirurgia li ha dit que te un greu problema d’acne. 

b) El consol suis va agrair la col·laboracio als paisos del Tercer Mon. 

c) Aquell austriac no era un home sa: primer una pneumonia, despres els 

eczemes en les mans; tot seguit la medul·la i ara l’aturada cardiaca. 

d) Lluisa volia anar a la residencia perque li feren rapidament una analisi. 

e) La neta de la mora venia te i cafe molt. 

f) Raul deia que es un consumidor de cocaina genuina de Berlin. 
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g) Els empresaris venen la fabrica perque s’han arruinat amb l’increment de la 

quota que l’associacio els ha atribuit. 

h) Heu de convencer aquella dona perque us done el reptil i l’ensaimada. 

i) Marius ha traduit una poesia europeista.

 j) Els veins deien que han produit denou textos arcaistes. 

4.- Posau els accents i les dièresis que falten en aquest text:

 El menu no es caracteritza per la fluidesa. L’inicia una lliço magistral sobre la 

recerca mes important en redaccio; s’exposa la doctrina basica sobre la 

paraula, la frase, el paragraf, la puntuacio, etc.; s’hi ensenyen les operacions 

basiques de pre-escriure, escriure i reescriure. Tambe es repassa l’equipament 

minim de l’autor i es presenten raons poderoses per aprofitar l’eina de 

l’escriptura en benefici personal. A part de mostrar la tecnica de la lletra, 

m’agradaria engrescar els meus lectors a escriure, a divertir-se i a passar-s’ho 

be escrivint. Reivindicare l’us actiu de l’escriptura per a l’oci, per divertir-se, per 

aprendre, per pensar, per matar el temps, i sempre sense cap pretensio 

literaria. La composicio escrita es sinonima de fruir de la linguistica mes 

genuina. 

Daniel Cassany, La cuina de l’escriptura (adaptat)

El text descriptiu

1.- Fes la descripció d’un espai, d’una persona i d’un sentiment:

DESCRIPCIÓ D’UN ESPAI

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

DESCRIPCIÓ D’UNA PERSONA

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

DESCRIPCIÓ D’UN SENTIMENT

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Els Determinants
1.- Assenyala els determinants que hi ha en aquest text. Indica de quin tipus 

són i el nom al qual determinen. 

Aquest diumenge, la meva mare ha tret de l’armari una caixa amb els records 

de la seva infantesa. Tot mirant els llibres antics, ha recordat aquelles dolces 

nits d’hivern en què el seu pare, el meu avi Miquel, li explicava històries. —

Guarda aquests contes, filla meva —li deia—. Potser els teus fills també els 

llegiran.
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 Exemple: Aquest diumenge Determinant demostratiu Nom 

.

2.- Completa aquestes endevinalles amb els articles adients. Esbrina’n 

també la solució

A). ...... fusta em dóna estructura, i ...... meus nervis a tothom fan ballar quan 

tot d’una em graten ...... panxa i ...... notes alegres fan sonar. 

Solució: La g _ _ _ _ _ _ 

B) a ...... ulls el miren atents per no haver de perdre ...... temps. Molts en tenen

a casa, a ...... classes i a ...... feina. ...... estri connectat és el més savi ajudant,

sempre informat. Aquesta és l’eina moderna per a treballar i per a aprendre. 

Solució: L’ o_ _ _ _ _ _ _ _ 

3.- Escriu al davant d’aquests noms l’article adient.

 • ....... dia anirem d’excursió fins allà dalt de ....... muntanya.

 • Necessito ....... mica d’ajuda per canviar ....... taula de lloc. 

• El gos de ....... veïna sempre borda quan veu ....... gat.

 • Dins ....... joier de ....... mare vaig trobar-hi ....... arracades antigues, ....... 

rellotge, ....... polsera i ....... collaret nou que li vaig regalar. 

• El germà de ....... Rosa cuina ....... arròs amb verdures molt bo.

 • ....... amiga del Xavier va viure molts anys a ....... barriada de Sant Andreu. 

4.- Identifica els articles personals d’aquestes oracions i, tot seguit, escriu-

ne quatre més amb el, la, l’ i en. 

• La Sandra ha guanyat el primer premi de poesia. 
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• El germà de l’Asha parla perfectament el català. 

• Jugaré en el mateix equip de la Josefina i en Pau. 

• L’Isidre Castells és l’alcalde de Sant Cebrià del Besòs. 

• La Laia i l’Àlex estudien música des de ben petits. 

• Saps que en Guillem juga a bàsquet amb el Granollers? 

5.- Escriu l’article adient davant d’aquests noms, el gènere dels quals no 

coincideix amb el del nom castellà. 

___ front - ___ dent - __ calor - __ llegums - ___ lleixiu -  ___ pebre - ___ 

xocolates - ___ afores - ___ postres - ___ bacteris - ___ suor - ___ pendent - 

___ compte - ___ olors – ___ anàlisis.

Les Oclusives
1.- Omple els buits dels mots següents amb una consonant oclusiva (p/b; t/d;

c/g)

En l’examen del dissa__te el van declarar a__te

Un ma__ o il·lusionista

Aquest infan__ es fa un emboli__ entre el suman__ i el dividen__

Sa__s què és un baoba__?

Esten__ la roba en un llo__ massa llòbre__

No compren__ per què he de pagar un recàrre__

Ha au__mentat el valor dels dra__mes gre__s
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Amb l’exercici ha a__quirit una complexió a__lètica

En Davi__ ha descobert el qui__ de la qüestió

Esti__ ti__ de viatjar pels mars del Cari__

Un article si__nat amb __eudònim

El mot ence__ es relaciona amb encebar i ence__ amb encepar

Latitu__ nor__ o latitu__ su__?

L’Alfre__ és mol__ resisten__ al fre__

La Ma__dalena ens explicarà una anè__dota

2.- Completa els buits que hi ha a la teoria que tens a continuació:

Darrere vocal tònica escrivim PeTaCa: llo___, ca___ / humi___, salu___, 

pare___ / ce___ (que no hi veu), abri___ (Ep! No ens hem de fixar en com 

s’escriuen les paraules derivades.) Però hi ha algunes paraules que no 

segueixen aquesta regla: 

a) ado___, clu___, cu___ (figura geomètrica), esno___, tu___, Jaco___, / 

flui___, fre___, su___, Davi___ / ma___, re___ (rec = canal), tuare___ i 

algunes altres.

 b) els mots acabats en –gog: pedago___, demago___... 

c) els mots femenins acabats en –etud i –itud: quietu___, actitu___... 

2) Darrere vocal àtona i darrere consonant escrivim el mateix que a les 

paraules derivades àra___, destor___, esquer___ / ràpi___, tími___, sor___ 

(que no hi sent), sor___, ver___ , cer___ / psicòle___, llar___, càsti___, 

clàssi___ Ep! Hi ha unes quantes paraules acabades en c que no segueixen la 

regla: 

a) àne___, càrre___, espàrre___, fàsti___, màne___, présse___, ròne___ i 

algunes altres 

b) la 1a persona del present de molts verbs: apren___, enten___, vin___... Ep! 

 darrere l, m i n les consonants finals no sonen o sonen molt suaus: guan___, 

pun___, malal___, tom___, fan___. 
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 els gerundis de tots els verbs acaben en –nt: menjan___, rien___, 

dormin___... 

 la consonant final d’algunes paraules no és comprovable per derivació: 

baluar___, dividen___, mítin___, suman___, lleopar___ 

 gran s’escriu sense d final, tot i que els derivats sí que en porten: grandet, 

grandiós, grandària... 

3.- Escriu la paraula original de la qual deriven els següents mots: 

nòrdic: .............................................. poruga: ............................................. 

emparedar: ...................................... encarregar: ...................................... 

timidesa: .......................................... decrepitud: ....................................... 

fastigós: ........................................... malastrugança: ................................ 

neboda: ............................................ catalogar: ......................................... 

pedagogia: ....................................... regar: ............................................... 

sudista: ............................................ Noruega: .......................................... 

saludable: ........................................ adobar: ............................................ 

amigable: ......................................... castigar: ........................................... 

abrigar: ............................................ assedegat: ....................................... 

supèrbia: .......................................... esparreguera: .................................. 

abadessa: ........................................ presseguer: ..................................... 

4.- Completa les següents mots amb la consonant adequada. Atenció, 

perquè s’assemblen, però no podem ficar-los tots al mateix sac:

 exactitu___ virtu___ solitu___ inquietu___ institu___ actitu___ altitu___ 

joventu___ senectu___ rectitu___ sol·licitu___ pulcritu___ 
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RECUPERACIÓ DE LA 2a AVALUACIÓ

Comentari de text 
1.- Llegeix el text que tens a continuació i després contesta les preguntes 

que hi ha al final del relat:

Marbre de talla humana  

Tot i que aquesta història és veritat de cap a peus, no espero que ningú se la

cregui. Us l'explico tal com va passar. Vosaltres mateixos.

Va passar fa pocs anys. La Laura i jo estàvem de lluna de mel. Vam marxar de

l'indret costaner on fèiem turisme per veure un poblet cap al sud. La zona era

bonica i tranquil·la. El destí va voler que a prop de l'església trobéssim una

mansió rural en venda.

La mansió era un edifici  llarg i  baix amb tot  d'habitacions afegides en llocs

inesperats.  L'havien construïda aprofitant les restes d'una casa molt  vella ja

desapareguda. Era a unes dues milles del poble. Vam decidir comprar-la.

En aquella època jo em dedicava a la pintura, i  la Laura escrivia poemes i

contes. Vam llogar una vella pagesa que es deia senyora Dorman perquè fes

les feines domèstiques. A part d'ordenar la casa, ens entretenia amb històries

de contrabandistes i de saltejadors de camins, i  encara millor, amb històries

sobre  les  esgarrifoses  visions  que  es  podien  veure  les  nits  solitàries  i

estrellades.

Vam passar tres mesos molt feliços. Després, un vespre d'octubre la senyora

Dorman va anunciar-nos tot de sobte que abans d'acabar-se la setmana havia

de marxar. Alguna cosa l'amoïnava.

-S'ha comportat d'una manera molt estranya – Va dir la Laura-. I si l'hem ofès

amb alguna cosa?

-Ja hi parlaré jo -vaig replicar-. Anem caminant fins a l'església. Això sempre
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ens reconforta5.

Ens encantava visitar l'església, gran i solitària, sobretot les nits clares. El camí

que hi duia serpentejava6 pel bosc, s'enfilava per la cresta d'un turó7, passava

per dos prats i finalment arribava a la paret del cementiri.

A dins, els arcs s'elevaven en la foscor. Pels rics vitralls s'hi filtrava la llum de la

lluna. A cada banda de l'altar hi havien dues lloses de pedra i a cada bloc hi jeia

la figura de marbre d'un cavaller amb tota l'armadura. Tenien les mans juntes,

amb posició de pregària. Aquestes estàtues, de mida natural, eren els objectes

més peculiars8 de l'església. Les dues pàl·lides figures de marbre semblaven

que resplendissin en contrast amb la fusta de roure negre que cobria la resta

de l'església

Ningú no recordava els noms dels cavallers, però els pagesos deien que havien

estat uns homes ferotges i malvats. Havien fet coses tan execrables9 que a la

casa on vivien havia caigut un llamp, un càstig del cel. Aquesta casa havia estat

precisament en el mateix indret on hi havia la mansió que ara ocupàvem la

Laura i jo. 

Si et miraves les cares aspres d'aquestes figures de pedra, les seves històries

perverses eren fàcils de creure. Però malgrat tanta vilesa, els personatges que

representaven havien estat prou rics per persuadir10 l'església que exhibís les

seves  estàtues.  La  Laura  i  jo  vam  contemplar  les  figures  dorments,  vam

reposar una mica i després vam tornar a casa.

Un cop a la mansió, vaig pressionar la senyora Dorman perquè em digués la

veritable raó per la qual ens volia abandonar.

5 Reconforta: Reanima, dóna nous ànims.

6 Serpentejava: S'estenia amb forma de S, fent ziga-zagues.

7 Cresta d'un turó: El punt més alt d'una muntanya petita.

8 Peculiars: Característics, singulars.

9 Execrables: Es diu d'una cosa molt dolenta, que mareix ser fortament criticada i rebutjada.

10Persuadir: Cònvencer.
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-Trobeu  que  hem  fet  alguna  cosa  malament,  senyora  Dorman  ?-  vaig

preguntar-li.

-De cap manera, senyor. Heu estat molt amables, i ho dic de debò.

-Però per què voleu marxar tant de sobte?- vaig insistir.

-Mireu,  senyor- vaig  dir  fluixet i  dubtant-,  ja deveu haver vist  aquelles dues

figures que hi ha a l'església, al costat de l'altar, oi?

-Voleu dir les estàtues dels cavallers armats?- vaig dir jo alegrament.

-Vull dir els dos cossos de mida natural esculpits en marbre- es va aturar per fer

un bon sospir i després va continuar-: Diuen que la vigília de Tots Sants tots

dos cossos s'incorporen, baixen de les lloses i es posen a caminar per la nau. I

quan el rellotge de l'església toquen les onze, surten del temple, travessen el

cementiri i agafen el camí. Si fa una nit humida al matí s'hi poden veure les

petjades11.

-I on van? - Vaig preguntar tot fascinat per aquesta pintoresca llegenda.

-Tornen aquí, a casa seva, senyor. I si algú hi topa...

-Sí, aleshores què?- vaig preguntar. Però no, no hi va haver manera d'arrencar-

li cap altre paraula... Només una advertència: -feu com vulgueu, senyor, però la

vigília de Tots Sants tanqueu la porta ben d'hora i amb clau.

A  la Laura no li vaig explicar la llegenda. Vaig témer que potser s'amoïnaria per

més que fos una bajanada12. Ja li'n parlaria quan hagués passat. Dijous, el dia

30 d'Octubre, la senyora Dorman va marxar. Ens va prometre que la setmana

següent vindria a treballar.

Va arribar el divendres, la vigília de Tots Sants. La Laura i jo vam passar un dia

molt agradable netejant i fent feina. Però quan va començar a pondre's el sol,

l'humor alegre de la Laura va canviar.

-Et noto trista, maca- vaig dir-li.

- Trista ben bé, no- va replicar ella-. Estic inquieta. No tinc fred però tremolo.

Sembla com si intuís  que passarà alguna cosa dolenta.

11Una vella tradició anglesa deia que la vigília de Tots Sants (que se celebra l'1 de novembre) les ànimes
dels morts visitaven les seves antigues cases. Era la nit de les bruixes i els fantasmes.

12Bajanada: Ximpleria.
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Vam seure una estona en silenci davant la llar de foc. La Laura es va animar

una mica, però feia una cara pàl·lida i cansada. Tenia moltes ganes de fumar-

me una pipa abans d'anar a dormir, però no volia molestar la Laura amb el fum.

Li vaig dir que me la fumaria a fora.

   

-No t'hi estiguis gaire- va dir ella.

-No, maca- vaig replicar jo, i li vaig fer un petó al front. En sortir, no vaig passar

la balda de la porta. La nit era totalment silenciosa. Enllà dels prats veia les

torres de l'església que es dibuixaven grises i negres contra el cel. La campana

va tocar les onze. Jo encara no tenia ganes d'anar-me'n a dormir. Vaig decidir

pujar a l'església. Quan vaig començar a allunyar-me de la mansió, vaig veure

la Laura adormida a la cadira davant la llar.

Mentre caminava a poc a poc pel marge del bosc vaig sentir clarament uns

passos damunt les fulles seques. Però en aturar-me jo, el soroll també es va

aturar. Devia ser una il·lusió, vaig pensar. Quan vaig ser a prop de l'església

vaig veure que la porta era oberta. Com que tret dels diumenges els únics que

la visitàvem érem la Laura i jo, vaig pensar que la culpa era meva, que la nit

anterior n'havia deixat la porta oberta.

Vaig entrar. Fins que no vaig ser a mitja nau no vaig recordar, cosa que em va

produir un sobtat calfred13, que aquell dia i aquella hora eren precisament el dia

i l'hora en què se suposava que les estàtues de marbre es posaven a caminar.

En adonar-me que momentàniament  la  llegenda m'havia  espantat,  em vaig

avergonyir. Estava content de ser  a l'església, perquè li podria explicar a la

senyora Dorman que la llegenda era una bajanada. Amb les mans a la butxaca,

vaig acabar de recórrer  la nau, feblement il·luminada.  Aleshores la lluna va

sortir d'un núvol i va omplir l'església de la seva llum. Em vaig aturar en sec. El

cor em va fer un salt tant gran que gairebé em va tallar la respiració, i desprès

es va encongir  i  em vaig marejar.  Els cavallers de marbre no hi  eren!  Vaig

passar les mans damunt les lloses per assegurar-me que no veia visions. Les

13Calfred: Esgarrifança, sensació de calor i de fred al mateix temps, acompanyada de tremolor.
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lloses eren planes i llises. Sí, les figures havien marxat!

I  aleshores  em  vaig  estremir.  La  Laura!  Vaig  sortir  corrent  de  l'església,

mossegant-me  els  llavis  per  no  xisclar.  Quan  ja  arribava  a  la  mansió,  va

aparèixer una silueta negra enmig de la foscor. Embogit de terror, vaig cridar:

-Aparta't del meu camí, vinga!

En intentar reprendre la marxa, vaig notar que m'agafaven els braços just per

sobre dels colzes. Era el metge Kelly, el nostre veí més pròxim.

-Deixeu-me anar, ximple! -vaig esbufegar-. Les figures de marbre han sortit de

l'església!

-Heu sentit massa històries de velles- va riure el metge.

-Heu vist les lloses desertes. He de tornar amb la meva dona- vaig suplicar.

-Rucades- va dir el metge-. Anem i ensenyeu-me les lloses. No sigueu covard.

El  tarannà14 tranquil  del  metge  em va  refer.  Vam tornar  a  l'església  i  vam

recórrer tota la nau. Jo vaig tancar els ulls,  perquè sabia que les estàtues no hi

serien. El metge Kelly va encendre un llumí.

-Mireu-les -  va dir alegrement.

I sí, hi eren! Vaig respirar fondo i vaig estrènyer la mà del metge.

-Deu haver estat algun afecte de la llum- vaig dir tot avergonyit.

-Segurament- va replicar ell. Es va inclinar per mirar l'estàtua de la dreta que

era la d'aparença més malvada. -Mireu- va afegir el metge-. Té la mà trencada.

I era veritat. Jo estava convençut que l'última vegada que la Laura i jo l'havíem

observada estava perfecta.  M'havia  alleujat  tant,  veure l'estàtua,  que la  mà

trencada no em va amoïnar gens.

Era tard. Vaig convidar al metge Kelly a la nostra mansió. Quan ja hi arribàvem,

vaig veure que sortia llum a través  de la porta entreoberta.  Havia sortit,  la

Laura? Va donar un cop d'ull a la sala d'estar. Primer no la van veure, la seva

14Tarannà: Manera de  ser d'una persona.
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cadira era buida, i el llibre que llegia i el seu mocador eren a terra. Vam trobar

el seu cos estirat entre una taula i el banc de la finestra. El cap li penjava d'un

extrem de la taula, i els cabells castanys li quedaven damunt la catifa. Tenia la

boca i els ulls molt oberts. Quina  devia ser l’última cosa que havia vist?

-Tranquil·la, Laura! Ara t'ajudo! - vaig cridar.

Em va caure als braços com un sac ple de terra.  Tenia les mans molt  ben

tancades. En  una d'elles hi havia alguna cosa. Quan vaig estar segur que era

morta, vaig deixar que el metge li obrís la mà per veure que hi tenia.

Era un dit gris de marbre.

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ

Argument

1. Per què decideix de cop  i volta la senyora Dorman abandonar el

matrimoni per a qui treballa ? La criada, què li demana al pintor que faci

durant la vigília de Tots Sants? Segueix el protagonista aquest consell?

Per què el pintor no li explica res de tot això a la seva dona? (p 3)

2. La vigília de Tots Sants, en pondre's el sol, el pintor decideix sortir

a passejar, arriba fins a l'església i s'adona que la porta és oberta. Què

recorda  quan  és  dins  l'Església?  Què  decideix  fer  quan  no  veu  les

estàtues? Per què?(p 3-4)

3. Quan el pintor està apunt d'arribar a casa, troba un veí seu pel camí.

Amb qui el confon inicialment ? Què li explica el pintor al metge Kelly?

Per  què  decideixen  tornar  a  l'església?  Què  observen  en  una  de  les

estàtues? Quan tornen a casa del pintor, com troben Laura?

Comentari
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1. El narrador no explica en cap moment qui o què provoca la mort de

la seva dona. No obstant això, les pistes que apareixen al final del relat

fan que no sigui difícil  esbrinar-ho. (p. 5) Quines són aquestes pistes?

T'agrada el final del conte? (<<Era un dit gris de marbre>>)? Per què?

2. A les pàgines anteriors  també s'insinua com acabarà el relat, a qui

li  passarà una cosa terrible i  qui serà el responsable. Quines històries

explica la senyora Dorman? (p 2-3) Segons la tradició, què acostuma a

passar durant la vigília de Tots Sants? Com es troba la Laura aquella nit ?

(p 3) Quins errors comet el seu marit ? (p 4) Què sent quan s'acosta a

l'església?

3. L'ambientació és molt important en el relat del terror. En quina part

del dia transcorren els fets d'aquest conte? Per on passa el camí que va a

l'església?(p 1) Quins són els objectes més peculiars de l'església?

4. Les desgràcies  pròpies dels relats de terror sovint s'associen amb

un espai maleït. És això el que passa en aquest conte? Per què? Podries

citar alguna pel·lícula on passi una cosa semblant? Creus que aquestes

coses podrien passar realment,  o només són pròpies dels llibres i  del

cinema?

5. El pintor explica en primera persona (<<La Laura i jo estàvem de

lluna de mel>>) La història que els va passar a ell i a la seva dona. Penses

que  si  la  història  s'expliqués  en  tercera  persona  causaria  la  mateixa

impressió en el lector? Per què? El narrador és dirigeix als lectors (p1),

per què diu que no creurem la història que ens explica?

Expressió

1. Una llegenda és la narració oral d'un succés fantàstic, sobre una

persona o un lloc, que es presenta com si hagués succeït realment. Aquí

la  llegenda  se  centra  en  les  estàtues  dels  dos  cavallers  que  hi  ha  a
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l'església del  poble.  Completa la llegenda narrant  les atrocitats per les

quals aquests cavallers van ser castigats pel cel.

2. El  conte  no ens  relata  l'escena en la  qual  Laura  és assesinada.

Imagina’t que ets Laura i que pots explicar tot el que va passar. Inventat la

història i exposa-la oralment a classe des de la perspectiva d'una dona.

Recorda que,  evidentment,  ets el fantasma de Laura que ha tornat  per

explicar  la  seva  història!  Quin  to  de  veu,  quina  expressió  i  quins

moviments del cos hauràs d'adoptar?

EL TEXT EXPOSITIU

1.-  Esmenta  les característiques  que apareixen en un text  expositiu

mitjançant un esquema.

2.-  Escriu  un  text  expositiu  de  cent  vint  paraules  sobre  un  tema  que

t’agradi.
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3.- Digues si són vertaderes o falses les següents afirmacions:

-Un text expositiu no és un text explicatiu._____

-En un text expositiu podem utilitzar connectors.______

-L’estructura  del  text  expositiu  és  introducció,  conclusió  i

desenvolupament.____

-En  un  text  expositiu  hi  poden  aparèixer  ambigüitats,  així  el  text  s’entén

millor.___

-Un text expositiu presenta la informació de manera subjectiva._____

-En una conferència podem trobar textos expositius orals._____

4.- Corregeix les afirmacions incorrectes de l’activitat número 3.
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VERBS REGULARS
 1.- Corregiu les formes verbals quan sigui necessari.

 – No cal que traguis els expedients de l’armari. Ara treiem els nostres.  

– Si sapigués on anirem de vacances, ja començaria a preparar-ho tot. 

 – Jo m’asseguraria que capiguessin les maletes al cotxe.  

– Si pertanguéssiu al club excursionista, gaudirieu de la natura amb tota la 

família. 

– Vaig estar molt content que m’escriguéssiu des d’Egipte.  

– No crec que poguem venir. 

– Els ciutadans se senten traicionats perquè els resultats no reflexen la seva 

elecció ni garantitzen un govern estable

2.- Passau les següents ordres afirmatives a negatives. 

Ex. Moveu els expedients! No mogueu els expedients 

– Parla més fluix! ............................................... 

– Dissoleu la manifestació! ............................................... 

– Repreneu el ritme! ............................................... 

– Estigues quiet! ............................................... 

– Escriviu la redacció! ............................................... 

– Coneguem-nos primer! ............................................... 

– Correu més de pressa! ............................................... 

– Beu més aigua! ...............................................

 

3.-  Corregiu, si cal, els gerundis incorrectes d’aquestes frases. 

– Varen assistir a la reunió esperant arribar a un consens. 
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– Si rebeu estudis informatius, analitzau-los retornant-los a la unitat emissora.

 – La Unitat de Control de Gestió va elaborar el pressupost, gestionant-lo 

immediatament. 

– S’està ampliant la formació dels funcionaris oferint-los cursos d’informàtica. 

– Van presentar una demanda sol·licitant que es requerís de pagament el 

demandat.

 – Havent acabat l’acte, els assistents van sortir de la sala. 

– Va sortir del judici rient i saltant. 

– Ha trigat 255 dies a curar-se de les lesions, quedant-li seqüeles a l’avantbraç 

dret. 

– La sentència absol la persona acusada imposant d’ofici les costes causades. 

4.- Completau les frases següents amb la forma del participi adequada.

 – L’Ajuntament ha ................................. (establir) un termini molt curt per fer 

les reclamacions.

 – El seu ajudant l’ha .............................. (suplir) amb tanta eficàcia mentre era 

fora que l’empresa ha decidit contractar-lo.

 – Quants fulls has .................................. (imprimir)? 

– No se m’havia ............................... (ocórrer) que podien ser cosins.

 – A l’acte de presentació, he ............................. (seure) a la primera fila. 

– No m’han ............................... (cabre) tots els expedients a l’arxivador. 

– Per fi li han ............................... (aparèixer) els informes que cercava. 

– No hem ............................... (ser) a temps de citar tots els testimonis. 
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5.- Escriviu la primera persona del singular del present d'indicatiu dels 

verbs següents: 

anar jo___________ córrer jo____________ aparèixer jo___________ 

fer jo____________ cabre jo___________ morir jo____________ 

conèixer jo___________ viure jo____________ 

6.- Completau les conjugacions dels verbs següents: 

PRESENT D'INDICATIU CAURE, CREURE, VEURE, TRAURE i CANVIAR

 jo caic crec _____ ______ _______ 

tu caus creus veus ______ _______ 

ell ella cau creu veu ______ _______ 

nosaltres _____ ______ _____ ______ canviem 

vosaltres _____ ______ _____ ______ canvieu 

ells elles cauen creuen veuen _______ _______

 

AFEGIR, LLEGIR, COSIR, OBRIR i TENIR

 jo ______ ______ _____ _____ tinc 

tu ______ ______ _____ _____ _____ 

ell ella ______ ______ _____ _____ _____ 

nosaltres afegim llegim _____ obrim tenim 

vosaltres afegiu llegiu _____ obriu teniu 

ells elles ______ ______ _____ _____ _____ 

7.- Completa les frases d’aquest diari personal amb una forma simple del 

verb entre parèntesi conjugat adequadament: 

Cada dia ____________ (NÉIXER) molts de  nins i nines. Quan ____________

(NÉIXER) el teu germà petit farem una festada, no? Esper que en el part 

____________ (ANAR) tot bé i que la criatura ____________ (SER) molt 
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guapa. Si ____________ (NÉIXER) el dia de Sant Josep, seria peixos com jo. 

Si ____________ (TRAURE) el ca a passejar, vés en compte amb les plantes 

del jardí: m’agradaria que ____________ (CRÉIXER) sanes i fortes i que no es 

____________ (MORIR) abans d’hora. Vés a poc a poc i no ____________ 

(CÓRRER). Quan torneu de passejar, ____________ (OBRIR) la clau de 

l’aigua de la pica i espera que s’____________ (OMPLIR). L’altre dia hi havia 

molta boira. Per la carretera de Sineu no es ____________ (VEURE) res. A la 

ràdio ____________ (DIR) que no escamparia fins al migdia, però mon pare i jo

____________ (DIR) que no podia ser. Esper que a l'horabaixa ____________ 

(FER) sol i que no ____________ (SER) un dia trist com el d’ahir.

G/J; TG/TJ; X/IX; TX/IG

1.- Classifica les paraules següents segons el so que representen les grafies 

remarcades.

baixar, coixí, ratxa, enveja, juny, platja, mitjó, viatge, estiueig, totxana, 

passejar, àgil, xifra, raig, xarop, llangardaix, bogeria, assetjament, lletja, 

estoig

2.- Completa amb j o g les paraules següents. 
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in__ecció         __irafa         tra__ecte       tar__eta      __espa      ma__estàtic

__ueu           ob__ecció         presti__i        __esuïta   llet__es             vi__ilant

__eroglífic       a__ermanar 

3.- Completeu aquest text amb j/g/tj/tg/ig/tx/ix/x.

El  conductor  del  co__e blau,  responsable principal  del  __oc d’ahir  a  mi__a

tarda,  és  de nacionalitat  __eca,  concretament  de  Praga,  encara  que  té

veïna__e  civil  a  Catalunya.  Es tracta  d’un  home  molt  e__ut  vestit  amb  un

__ersei de color ro__ i que, __ust quan els Mossos d’Esquadra van arribar per

oferir el seu a__ut, estava a__agut a terra a causa d’un mare__, encara que no

van haver d’avisar cap me__e. L’automòbil del ciutadà estran__er presentava la

part davantera totalment a__afada.

Els  a__ents  van  despa__ar  ràpidament  els  tràmits  perquè  les  parts  van

se__ellar un acord amb una enca__ada. 

4.- Escriu el plural de les frases següents.

1. El boig que conduïa pel bosc tenia un cartutx de dinamita a punt per fer

explotar.

2. El meu desig és tenir a casa un despatx molt espaiós.

3. Aquell home provoca mareig de tan lleig com és. 

5.- Completa amb ix o bé x les paraules següents

6.- Completa les frases següents amb j/g/tj/tg/ig/tx/ix/x.

1. El bo__í va arribar a mi__anit amb un __est d’intranquillitat dibu__at a la

cara.
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2. Els __eranis de ma __ermana serviran per homena__ar la nostra mare.

3.  Els  diumen__es  del  mes  de  ma__  m’agrada  __eure  fins  a  l’hora  de

l’esbar__o.

4. A la botiga del __amfrà de casa venen unes corre__es i unes mi__es que fan

prou go__.

5. Si jo fu__o i ell també fu__, segur que tu també acabaràs fu__int.

6. Cal tenir cora__e per allo__ar a l’hosta__eria del convent un salva__e com

aquell.

EL TEXT ARGUMENTATIU

1.- Llegeix aquests textos i digues quin d'ells no és argumentatiu i per què.

Text 1

Si teniu una avaria, procureu deixar el vehicle immobilitzat al voral de la 

carretera, amb els llums d'emergència encesos i el capó aixecat. Recordeu que

us heu de posar l'armilla reflectant i que heu de col·locar, davant i darrere del 

vehicle, els triangles de senyalització. Si teniu un telèfon mòbil, truqueu perquè 

us puguin atendre de seguida. No sortiu del voral.

Text 2

A partir d'ara haurien de minvar els accidents consegüents al fet de sortir del 

cotxe per una avaria ja que tenim una normativa clara referida a aquesta 

circumstància; si actuem com cal obtindrem entre tots que una situació 
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enutjosa i arriscada es converteixi en una incidència suportable i sense perills 

addicionals.

Text 3

No són debades els controls que està fent la policia de trànsit per aconseguir 

que tots els vehicles estiguin dotats de triangles de senyalització i d'armilles 

reflectants. Les estadístiques de països que han estat intolerants en aquesta 

qüestió demostren que el nombre d'atropellaments a causa de vehicles avariats

ha baixat significativament.

2.- A continuació tens una sèrie de verbs per  expressar opinions en un text

argumentatiu.  Usa’ls per  manifestar la  teva opinió sobre  un dels  temes

següents: 

a) Els amics b) la roba c) la música 

GUSTOS,  PREFERÈNCIES:  agradar/  desagradar,  captivar/molestar,

encantar/disgustar,  fascinar/enutjar,  plaure/desplaure,  complaure/  fastiguejar,

seduir/ repugnar, atraure/ irritar. Exemple: M’agrada / Em molesta ... 

IDEES:  Pensar,  considerar,  creure,  opinar,  manifestar,  expressar,  exposar,

comunicar... Exemple: Penso, crec, considero que... Vull exposar, comunicar,

manifestar la meva opinió amb relació a... 

VERBS IRREGULARS

1.- Completa les oracions amb la forma adequada dels verbs que hi ha entre

parèntesi:

-Quan el teu germà i tu ________________ (prendre) les postres us agradaran.

-Quan _______________ (venir) els mossos d’esquadra revisaran la casa.

-Ella sempre ha ____________ (poder) estudiar per als exàmens.

-Vosaltres, no us _____________ (moure) d’aquí fins que s’acabi la tempesta.
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-Si en Manel no _____________ (estar) malalt, hauria anat a comprar.

2.- Completa les oracions amb la forma adequada dels verbs que hi ha entre

parèntesi:

 a) Ell abans sempre ____________ (RESOLDRE) tots els problemes, però ara

no en ___________ (RESOLDRE) cap.

 b) Escriu-li l’adreça perquè no es ____________ (CONFONDRE). 

c) Jo volia que ell em ______________ (COMPRENDRE) però no em 

____________ (COMPRENDRE) mai. 

d) Jo sempre ____________ (PRENDRE) llet, però ell sempre 

_________(PRENDRE) café, encara que el metge li ha dit que no en 

____________ (PRENDRE). 

e) Si ell _____________ (COMPRENDRE) l’explicació del professor, 

____________ (RESOLDRE) correctament els problemes i ______________ 

(RESPONDRE) bé totes les preguntes.

 f) Quan era jove ______________ (COMPONDRE) una cançó cada setmana, 

però ningú ______________ (COMPRENDRE) les lletres. 

g) M’agrada assistir a aquest curs perquè ____________ (APRENDRE) més 

del que ______________ (APRENDRE) en el que vaig fer l’any passat.

 h) Jo no ____________ (ENTENDRE) per què vosaltres sempre 

_____________ (RESOLDRE) els vostres assumptes de la mateixa manera. 

i) Ma tia _____________ (VENDRE) el seu pis per 10 milions, i jo __________ 

(VENDRE) el meu per 12, però crec que el seu __________ (VALDRE) més 

que el meu.

 j) Fa temps que jo no ___________ (MOLDRE) café. Vols que en 

___________ (MOLDRE) ara un poc? 
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k) Crec que jo no ___________ (VALDRE) per a estudiar llengües. Si 

__________ (VALDRE) més, ______________ (APRENDRE) alemany o rus. 

3.- Completa les oracions amb la forma adequada dels verbs que hi ha entre

parèntesi:

a) L’acusat ______________ (COMPARÉIXER) avui davant del jutge. 

b) Laia _______________ (DESCONÉIXER) les intencions del seu company.

 c) Jo encara no _______________ (CONÉIXER) la teua nòvia. 

d) Que aquella actriu _______________ (REAPARÉIXER) en aquell moment 

no va ser estrany. e) Jaume parla com si jo _____________ (CONÉIXER) el 

problema. 

f) Anava tota maquillada. No ____________ (PARÉIXER) la teua germana

4.- Completeu les frases següents amb les formes verbals corresponents: 

a)  Si  vols  que  nosaltres  t’__________  (INCLOURE)  en  la  llista  electoral,

n’__________ (EXCLOURE) l’últim i en pau. 

b)  Abans  alguns  reis,  en  fer-se  vells,  es  __________  (RECLOURE)  en  un

monestir.

 c)  Si  analitzes  bé  el  problema  ___________  (CONCLOURE)  que  té  una

solució fàcil. 

d) L’acte és fàcil que ____________ (CONCLOURE) abans de les deu de la nit.

 e) Cada vegada que sospirava ___________ (CLOURE) els ulls d’emoció.

 f) Si tu ___________ (EXCLOURE) aquestes possibilitats no tenim res a fer.

 g) Diu que t’han ___________ (INCLOURE) en la llista d’admesos?
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 h)  Després  de  pelar  a  mà  un  cabàs  d’ametles  closes,  he

___________________  (CONCLOURE)  que  cal  comprar  una  màquina

peladora. 

5.-  Completeu les frases següents amb les formes verbals corresponents del

verb TRAURE: 

a) No tingues pressa que, quan arribe l’estiu, ja ___________ (nosaltres) els

banyadors de l’armari. 

b) Qui no es ____________ el passi no podrà entrar al futbol. 

c) Si em _________ el carnet de conduir, em compraré un cotxe. 

d) Ja han _________ les cadires al carrer? 

e) Si poguera, el ___________d’ací.

 f) Joan _________l’aigua del pou i Lluís la tirava al dipòsit 

g) Si tu __________ el cotxe del garatge, podré agranar. 

h) Per favor, __________-te les mans de la butxaca.

 i) Ha _________ el cap per la finestra i s’ha fet mal.

 j) El vaig veure __________ la roba de la llavadora. 

k)  Vosaltres  ara  __________  els  gots?  El  que  cal  és  que  __________  les

copes.

SINTAXI SIMPLE

1.- Analitza sintàcticament les oracions que tens a continuació:

1. Avui, els meus pares m’han donat la setmanada per a l’entrada del cine. 
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2. En Pere Pau sempre juga a escacs els horabaixes al parc amb els seus 

companys de ball. 

3. Compraràs algunes postres per al sopar de demà amb els padrins? 

4. En Lluís sempre torna rebentat de la feina. 

5. Telefona a na Marta avui mateix. 

6. No es duu bé amb ningú de la feina. 

7. Ens encanten les teves noves propostes. 
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8. Cada dia en Jan parla de les properes vacances. 

9. Sempre amagam la carn a la gelera del garatge. 

10.El jurament va ser redactat per la cap de departament de l’oficina. 

11. Aquesta coca t’ha quedat molt tova. 

12. la meva millor amiga és de Bilbao. 

13. En Lluch demana a sa mare noves juguetes cada dia. 
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14. A ca nostra tothom participa moltíssim en les tasques de la llar. 

15.Tots van contribuir a la inauguració del Museu Marítim de Barcelona. 

16. Va nevar tot el cap de setmana de manera inclement. 

17. Recordau-vos de la quedada de dissabte al bar de na Fanny. 

18. L’excursionista perduda va ser trobada pels cossos de seguretat. 
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19. Les periodistes del diari de la ciutat argumentaven sobre les decisions del 

govern a la sala de juntes. 

20. A tots ens preocupa moltíssim el tema de les reduccions de jornada des de 

la implantació de les noves lleis.

PRONOMS FEBLES

1.-Digues quina funció fan els sintagmes subratllats en aquestes oracions i 

després substitueix-lo pel pronom feble adient:  

a) Hem d’anar a fer la compra al supermercat: 

_______________________________________________________________

b) Veu la vida amb optimisme: 

_____________________________________________________

c) En Pere Pau surt reforçat d’aquesta situació: 

________________________________________

d) Ordena les cartes alfabèticament: __________________________________

e) Vol que tothom estigui pendent d’ell: 

____________________________________________ 
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f) Confia totalment en els seus amics i familiars: 

________________________________________

g) Tornaré de quan jo vulgui  de Londres: 

____________________________________

h)Regala entrades als seus companys de despatx:

_____________________________________

 i) N’Iván us vol comentar una qüestió delicada: 

____________________________________ 

j) La nina és molt tímida: ________________________________________ 

2.- Indica la funció sintàctica dels sintagmes subratllats. Substitueix-los pel 

pronom feble corresponent.

a) L’assassí de la pel·lícula sempre és el més callat.

_______________________________________________________________

b) Ha comprat l’ordinador a les seves nebodes: 

_______________________________________________________________

c) Sempre es recorda de les històries que li contes: 

_______________________________________________________________

d) N’Anna sempre desconfia dels amics!

______________________________________________________________

e) Sempre cerquen defectes a tot:

_______________________________________________________________

f) Aquest pastís t’ha quedat molt cru.

_______________________________________________________________

g) Tenc molt present tota la feina que has fet per mi: 

_______________________________________________________________

h) He de tornar els treballs a totes les estudiants!: 

_______________________________________________________________
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3. Indica la funció sintàctica dels sintagmes subratllats. Substitueix-los pel 

pronom feble corresponent. 

a) Heu tret les llaunes del congelador?

_______________________________________________________________

b) No vol dependre de la seva famíla.

_______________________________________________________________

c) Els advocats entraren ben convençuts als jutjats de Palma.

_______________________________________________________________

d) Ha comprat unes camisetes molt divertides. 

_______________________________________________________________

e) Pareix mentida que siguis la meva germana.

_______________________________________________________________

f) Hem de telefonar a totes les afectades.

_______________________________________________________________

g) A la botiga d’en Ferran venen molt bons productes.

_______________________________________________________________

h) En aquestes reunions no està permès parlar de política ni de religió.

_______________________________________________________________

i) Diré tot el que sé a la policia.

_______________________________________________________________

j) A la botiga d’en Ferran venen molt bons productes.
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_______________________________________________________________

k) Ha tret de la bodega el seu meu millor vi per al sopar.

_______________________________________________________________

l) El jutge ha exposat expressament les dues teories al judici d’avui.

_______________________________________________________________

Essa sorda i Essa sonora  s/ss/c/ç/z

1.- Completau aquestes paraules amb s/ss.

metge…a, savie…a, hoste…a, abade…a, page…a, jutge…a, irlande…a,

 prince…a, portugue…a, barone…a, belle…a, ferme…a, dee…a,. marque…a

2.- Col·locau s, c o ç en aquestes paraules acabades en -ança, -ença, -ansa, 

-ensa.

dan…a, creen…a, defen …a, pan… a, ofen…a, alian… a, esperan…a, 

renaixen…a, recompen…a, inten…a,  coneixen…a, ordenan…a, bonan… a, 

estan…a.

 3.- Escriviu el substantiu derivat dels verbs següents.

prémer: pressió imprimir explotar

agredir emetre discutir

incloure dividir transmetre

admetre cometre

4.- Completau la sèrie següent amb el plural i un verb derivat de cada 

paraula.

Pas     passos      passar avís repòs

tros interès Ingrés

matís pes ús

ros espès vernís
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gas embaràs llis

5.- Completau 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. Donau-me els permi… os de re…idència dels de… et ciutadans e… trangers 

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

3. Els Mo…os d’Esquadra varen 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.
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6.- Omple els buits de les frases següents amb les grafies corresponents 

(s/ss/c/ç/z/x).

1. A l’entrada ha po...at una porta gri...a.

2. Ha comprat una dot...ena d’ous. 

3. Al ...oològic vam veure una ...ebra. 

4. L’explo...ió va cau...ar la mort de quin...e persones. 

5. És hora d’esmor...ar. 

6. El balanç del mes de de...embre és po...itiu. 

7. Han trobat objectes de bron...e. 

8. El pin...ell és massa gruixut. 

9. És una co...a ben sen...illa. 

10.Lluiten per una bona cau...a. 

11.Hi has d’afegir un ...ero. 

12.La ma...ia era molt vella. 

13.Són ca...os complicats. 

14.Va donar una ro...a a la don...ella. 

15.Van caminar tret...e dies pel de...ert. 

16. El públic aplaudia amb entu...iasme. 

17.La cri...i és evident. 

18. Demà tindrem el re...ultat de l’anàlisi.

19.Es va recol...ar en el tronc d’una al...ina. 

20.Les le...ions de menisc són freqüents.

Preguntes de Guguengol
a) Què és Guguengol?
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b) Quines són les seves normes?
c) Explica les proves que ha de passar Notlits i com les supera.
d) Descriu els dos CORS que hi ha durant la història.
e) Per què creus que acaba així la història? Com l’hauries acabada tu?

Preguntes de Mentida
a) Explica quin creus tu que és el missatge del llibre. Què ens vol ensenyar?
b) Descriu els dos personatges principals i un de secundari.
c) Quines coses penses que no fa bé la protagonista? Per què penses que ho fa?
d) Explica el final del llibre.
e) Inventa un final alternatiu.

Preguntes de Premonicions
a) Explica el títol del llibre. Per què creus que es diu així?
b) Quina és la part que més t’ha agradat? Per què?
c) Quina és la part que menys t’ha agradat? Per què?
d) Què descobreix en Jan sobre son pare? Com se sent? Quina és la teva opinió?
e) Què és Can Petrell?
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