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ORTOGRAFIA  
 
 

1. Escriu els fonemes vocàlics dels mots següents: 
 

Xandall:             Seure:    
 

Terraqüi:  Cocodril:    
 

Geogràfic:  Memòria:    
 

Cuina:  Guant:    
 

Mosso:  Renyar:    
 

Berlín:  Guitarra:    
 
 

 
2. Separa amb guions les síl·labes de les paraules següents: 

 
Guineu: ....................................... Gavina: .................................. 

 
Pissarra: ..................................... Època: ................................... 

 
Símptomes: ................................ Serra: ..................................... 

 
Boina: ......................................... Calaixera: ................................ 

 
Funció: ....................................... Guaita: ..................................... 

 
Moure: ........................................ Geòleg: ..................................... 

 
 
 

3. Indica els diftongs i hiats de les següents paraules i, després, 
classifica’ls segons siguin creixents, decreixents o hiat: 

Cinquanta, lleialtat, iodisme, Lluïsa, vídua, reixa, cafeïna, teatre, oceà, 

maledicció, obrellaunes, organització, afaitar, peuet, joieria, quotidià, flaire, 

quocient, xiulet, llengües, riera, triem, llenguatge, iogurt. 
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4. Classifica els diftongs i hiats de les paraules de l’exercici anterior 
segons el seu tipus: 

 

Diftong Creixent Diftong Decreixent Hiat 
   

 
 

5. Escriu paraules que tenguin (intenta que no siguin paraules de 
l’exercici anterior): 

a) Una síl·laba i un diftong decreixent: ......................................... 
 

b) Dues síl·labes i un hiat: ............................................................ 
 

c) Dues síl·labes i un diftong creixent: .......................................... 
 

d) Dues síl·labes i un diftong decreixent: ...................................... 
 

e) Tres síl·labes, un diftong i un hiat: ............................................ 
 

f) Tres síl·labes i un diftong: ......................................................... 
 
 
 

6. Cerca al següent text les paraules que tenen diftong decreixent, les 
que tenen diftong creixent i les que tenen hiat (si tenen dues coses 
o més, les pots posar a cada graella). 

Encara tinc present, com si fos avui, l’enrenou que es produí a Europa, l’any 

1912, quan la premsa publicà la nova sorprenent del gran esdeveniment 

científic. Un savi il·lustre acabava de descobrir el llamp blau. El meravellós 

descobriment era una força formidable posada per la Providència en mans del 

sortat inventor, i constituïa una positiva amenaça contra l’equilibri europeu, en 
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aquell moment tan compromès i inestable. Greus successos, motivats per 

l’etern problema d’Àfrica, feren treballar totes les cancelleries i hi hagué 

moment que els més pessimistes eren considerats com els més raonables. 

Joaquim M. De Nadal, «El llamp blau», a: Els altres noms de la literatura catalana. 
 
 
 
 

Diftong creixent Diftong decreixent Hiat 
   

 
 

7. Classifica les paraules següents, segons si són, agudes, planes o 
esdrúixoles: 

Camins, tobogan, intèrfon, míssil, diòptria, període, entén, atmosfera, Ucraïna, 

bolígraf, acció, aurèola, vàlua, interval, mil·ligram, omòplat, poliglot, olimpíada, 

tinguérem, gàbia, economia, barnús, ressò, plàtan, indústria, colònia, víctima, 

consola, Tibet. 
 

AGUDES PLANES ESDRÚIXOLES 
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8. Al següent text hi falten els accents gràfics. Accentua les paraules 
que l’hagin de dur: 

Hola Narcis! 
 

Com va la vida? Fa molts de dies que et volia escriure, pero, per una cosa o 

per una altra, les setmanes volen i, quan te n’adones, tururut violes: un altre 

mes al sac! 

Com que te conec be, ja m’imagin que a tu et passa el mateix que a mi, 

sobretot si continues passejant-te països amunt i avall, tots esplendids, es clar! 

Quina muntanya et queda per escalar? Tenc ganes de veure les fotografies de 

la teva darrera aventura. Per que no me n’envies algunes per correu eletronic? 

Per aqui tot es bastant mes avorrit, francament. Ja te vaig dir que tornava a fer 

feina en el mon del disseny. Tenc un encarrec molt important i m’hi estic 

barallant fa dies (no se si me’n sortire). De feina, en tenc molta, pero la resta... 

Que vols que et digui... Ja t’ho contare en una altra ocasio, perque ara no tenc 

gaires ganes de parlar-ne. 

Esper rebre mes noticies teves aviat, que sempre serveixen per alegrar-me la 

vida. 

Una abraçada, 

Jordi 

 
 

9. Escriu la dièresi a les paraules que n’hagin de dur: 
 

Raim caiman sucraire Ucraina cocaina 

Feinaca feina eina proteïna veina 

Reina cruïlla cloïssa croissant nadiu 

Buida paisos ruina cuina diurn 

Llaut incaut guineu heroi becaina 
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10. Posa dièresi o accents als mots que n’hagin de dur: 
 

El servei meteorologic anuncia ruixats a Menorca. 

L’aqueducte de les Ferreres es del s.I despres de Crist. 

El sentit de l’oida permet als essers humans percebre una gamma de 

frequencies molt amplia. 

La cafeina estimula la secrecio gastrica i actua com a diuretic. 

En els paisos nordics hi ha periodes d’insolacio. 

El porexpan ailla termicament i acusticament. 
 
 
 

11. Accentua i posa dièresis, si cal, a les paraules que n’hagin de dur: 
 

No som en Pedro Picapiedra. Som n’Ilia i estic intentant fer entrar en rao la 

meva amiga Vilma, que esta tancada al lavabo de la redaccio, mocant-se 

sorollosament amb el paper de vater. Que per que estam en aquesta situacio 

patetica? Facem, doncs, com a les teleseries americanes, amb aquells flash- 

backs tan tipics: tot va començar fa tres dies... 

Tot va començar fa tres dies. Era dimarts i tretze i jo no tenia previst casar-me 

ni pujar dalt d’un vaixell, aixi que vaig començar el dia tan tranquil·la (vull dir 

histerica perduda). 

Despres de superar els entrebancs quotidians que ens permeten comprovar 

que la nostra capacitat de resistencia davant l’adversitat continua sent infinita 

(la petita amb febre, el gran enviant-me a pastar fang, la cangur arribant tard, el 

marit que hi era pero com si no hi fos, l’embus monumental de transit i un 

sobtat mal de cap), vaig arribar a la feina i encara vaig tenir moral per saludar el 

conserge, tot i que no m’ha contestat mai en els tres anys i mig que fa que fa 

feina aqui. 

Em moria de ganes de cafe infecte de la maquina i vaig cercar na Vilma perque 

m’acompanyas a rondinar una mica. A la seva taula hi havia la bossa de Prada 

que el seu germà li havia duit de la Xina per sis euros, pero ella no hi era. A la 
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maquina de cafe, tampoc no hi era. Així que vaig entrar als lavabos femenins 

cridant: -Bon dia! 

Silvia Soler, 39+1+1. (Adaptació) 
 
 
 

12. Escriu l’article amb apòstrof o sense davant les paraules següents: 
 

  elefant   horari   efa   altaveu 

  llibre   casc   Anna   ignorància 

  urna   lluna   instància   ull 

  infermera   orella   India   engronxador 

  ona   platja   esmòquing   imperi 

  universitari   ela   avions   herència 

  universitat   iode   escola   habitació 

  illa   himne   humanitat   motor 

  erra   Isabel   humitat   ena 

 
 

13. Fes el singular de les següent paraules: 
 

Els altaveus: Les infeccions: 
 

Les opinions: Els espais: 
 

Les oficines: Les oques: 
 

Els imperis: Els ànecs: 
 

Els hereus: Les humitats: 
 

Els hiverns: Les alumnes: 
 

Les herbes: Les infidelitats: 
 

Els anells: Les úlceres: 
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14. Completa les construccions següents amb la contracció o article + 
preposició que calgui: 

Va caure quan baixava avió. Passa camí més dolent. 

Aquesta brusa és Isabel. L’habitació  hotel. 

Sempre passa avinguda. La filla veí. 
 

Sa fet mal orella. El nebot oncle Andreu. 
 

Ve metge. Les flors Hortènsia. 
 

Els records infantesa. S’ha fet mal dit. 
 
 
 

15. Completa el text amb els articles i les preposicions necessàries. 
Fes les contraccions que calguin: 

Després Foradada, arran roques que s’endinsen mar, 

          Gremi de Pescadors havia construït una caseta on guardaven 

ormeigs i            peces de recanvi de llurs embarcacions. A          hivern 

platja         poblet era batuda furiosament per         ones que arribaven fins a 

llepar la via        ferrocarril. Per això        pescadors utilitzaven        altra caseta, 

la de més enllà de la foradada, protegida per un penya-segat i fàcilment 

abordable en cas de tràngol. A més, l’amplària        sorral els permetia mantenir 

       aparells a gran distància          mar embravit, lluny furiosa ressaca. 
 

Prudenci Bertrana, El meu amic Pellini (text adaptat) 
 
 

 
16. Completa aquestes paraules amb a o e: 

 
Clim_ Catàstrof_ Pebr_ Prism_ Superfíci_ 

Flair_ Intempèri_ Tard_ Panoram_ Insecticid_ 

Calvíci_ Imatg_ Cinem_ Símptom_ Mètod_ 

Goril·l_ Solemn_ Cull_ra Febl_ R_ncor 

Compt_ Pomer_ Esponj_ Regl_ Monarc_ 
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Idiom_ M_ravella Tr_ball District_ Galt_ 
 
 
 

17. Passa a singular o plural les següents afirmacions: 
 

Una taronja amarga à 

Unes amigues turques à 

Mitges peces à 

Unes esponges blanques à 
 

La platja grega à 

Una corretja blanca à 

Una piga negra à 

Unes races úniques à 

Una roca fosca à 

 
 

18. Completa els buits del text següent amb la forma correcta del so de 
la vocal neutra. 

 
El drac de Banyol_s 

A l_s d_rr_ries del segle VIII una bèsti_ de terribl_s dimensions 

s'havia _ixoplugat a la vora de l'Estany de Banyol_s, aprofitant-se d'una 

caverna de gran profunditat. El monstre, que era _l d_rrer descendent de l_s 

bèsties prehistòriques que havien habitat a la comarca, tenia un aspecte 

horrible. Tal com ens l'han descrit _ls cronistes de l'època, li cobria _l cos 

una _scata d'_filades pues que _l feia invulnerable a l_s urpes o l_s ballest_s. 

Malgrat l_s sev_s al_s llargu_s, el seu pes descomunal no li permetia alçar-se 

de terra, només podia caminar amb l_s sev_s pot_s enorm_s com column_s 

d'un temple antic i, en caminar, la terra trontollava com si anés a esqueixar-se 

d'un moment a l'altre. 
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19. Completa les paraules p, t, c / b, d, g: 
 
 
 

Xaro   Institu   Solitu   Soleda   Far   Horòsco   

Quietu   Ver   Be   Estrate   Embria   Líqui   

Passe   Gro   Ple   Pedago   Amar   Filòle   

Fereda   Cu   Joventu   Càrre   sor   Oftalmòle   

Virtu   Clu   embu   Xàfe   Sor   Màrre_ 

Pare   Cri   Sol·licitu   Trànsi   Tor   Àne   

Nor   Tu   Cu   Su   Ma   Inquietu   

Re   Rebu   Abri   Se   Se   Pren   

Esquer   Poru   Galle   Llo   Sòli   Càsti   

Càli   Humi   Feixu   Vàli   Tom   Estrate   

 
 

20. Omple els buits de les següents oracions amb les consonants 
correctes: 

La millor virtu de la joventu és la seva salu . 
 

El líqui de color gro amb què heu pintat la pare  pareixia ver . 

Aquell pedago , que coneguéreu ahir, és bastan demago . 

Havien ana al psicòle , però el trànsi els féu arribar tar pel xàfe   

que queia. 

Em preocupa la solitu d’aquell home embria . De vegades he arriba a 

pensar que és sor . 

Na Maria va su gerir que quedéssim al capvespre. 
 

En Miquel ha a    quirit un nou o jecte per a la seva col·lecció. 

Sempre he a mirat la gent capaç de resoldre eni mes. 
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21. Completa els buits del següent text amb la consonant correcta: 
 

Dissa    te passa    vaig sopar amb uns ami    s: un és me    ge, un altre 

psicòle      i l’altre a    vocat. Ells fan un ges      d’estranyesa quan els di      que 

en la meva joventu vaig estudiar àra . Suposo que no és gaire freqüen      

trobar un escri   tor interessa   en aquesta llengua. En aquella època vaig ser 

tota una exce ció. Actualment, em guanyo la vida traduin documents d’una 

companyia petroliera del golf Pèrsi . 

22. Escriu s, ss, c, ç, z segons correspongui: 
 

- La barone    a pre    entava cada matí una pal·lide a malalti   a. 
 

- Na Tere a va fer pre ió sobre l’a emblea i va acon eguir la 

dimi ió del pre ident. 

- Ob    ervava amb entu iasme la      ona entre la pre io a platja i 

l’horit ó. 

- L’eri ó avan ava calmo ament i l’amena ava amb les seves 

punxes esgarrifo es. 

- Na Mer è es dedicava al comer del llu   . 
 

- És molt po ible que les pe es japone    es tinguin set e bra os. 
 

- La dee    a de la savie a alli onava els nois. 
 
 
 
 

23. Tots els mots següents es pronuncien amb el so de la essa sonora. 
 

Completa amb s o z: 
 
 

  ero Ga   o    a Re ultat Bru   a Mo aic 

A iàtic   odíac Pin   ell Vi itant Re um 

Na al Esqui ofrènic Le   ió Tran itar Ca a 
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24. Omple els espais buits amb s/ss/c/ç/z segons convingui: 
 

La _enyora Tereseta té _inquanta anys, i ja n’ha pa ats di   et de viduesa. És 

una dona de_idida. Qual_evol in_ident de la vida l’engega cap a un determini, 

amb una _eleritat in_uperable. Amb els seus ulls negres, d’espe    es _elles, 

amb el seu nas borbònic i un _ert arrufament d’aquest nas que és de mal 

averany, amb el seu rebut sen_ill i definitiu –clà   ic, com si digué    im-, sembra 

el pànic entre els dependents de comer_ i els badocs que, quan ella té pre a, 

s’en_opeguen a mirar, compactes, un lloro e_capat que ha anat a raure al _im 

d’un arbre. 

Josep Carner, La vetllada artística 
 
 
 
 

LITERATURA I COMPRENSIÓ LECTORA  
 
 

1. Fes un eix cronològic dels fets més importants de la literatura 
catalana dels següents moviments: Romanticisme, Renaixença, 
Realisme i Naturalisme. 
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2. Què va ser el Romanticisme? On i quan va sorgir? 
 
 

 
 
 
 
 

3. Relaciona el cada autor romàntic amb la seva obra més important: 
 
 

- Mary Shelley 

- Werther 

- Dràcula 

- Víctor Hugo 

- Walter Scott 

- Robin Hood 

- Bram Stocker 

- Franskenstein 

- Goethe 

- Els Miserables 
 
 

4. Enumera les característiques del Romanticisme: 
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5. Com es va anomenar el moviment romàntic al territori 
catalanoparlant? Explica quin era el seu programa literari. 

 
 

 
 

6. Durant aquesta època, es varen recuperar Els Jocs Florals. Què varen 

ser? Qui els va impulsar? Quins premis es donaven? Què passava 

quan un artista guanyava els tres premis? 
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7.  Jacint Verdaguer: Qui va ser? Per quin gènere literari destaca? Quins, 
dels seus poemes, són els dos més coneguts? Explica’ls amb les 
teves paraules el seu contingut: 

 
 
 

 
 

8. Quan va sorgir el Realisme? Quin gènere literari es destaca? 
 

 

 
 

9. La novel·la psicològica: quins conflictes planteja? Posa un exemple. 
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10. Quina diferència hi ha entre el Realisme i el Naturalisme? 
 
 

 

 
 

11. Podem relacionar la temàtica de L’Escanyapobres i La febre d’or? Si 
és que sí, explica les dues obres amb les teves paraules. 

 

 
 

12. És La Bogeria una novel·la completament naturalista? Justifica la teva 
resposta amb les teves paraules. 
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13. Fes un eix cronològic dels fets més importants de la literatura 
catalana dels següents moviments: Modernisme i Noucentisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Quan sorgeix el Modernisme? Quin objectiu té 
 
 

 
 
 
 
 

15. Relaciona el cada autor modernista i noucentista amb la seva obra 
més important: 

 
 

- Josep Carner 

- Aigües Encantades 

- Solitud 

- Santiago Rusiñol 

- Joan Alcover 

- Cap al tard 

- Víctor Català 

- L’auca del Senyor Esteve 

- Joan Puig i Ferrater 

- Els Fruits Saborosos 
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16. Enumera les característiques de la poesia modernista i posa algun 
exemple dels autors: 

 
 

 
 
 
 

17. Quina és l’obra més important de Víctor Català? Explica-la amb les 
teves paraules. 
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18. Quines són les dues tendències del teatre modernista? Explica les 

característiques cada una. Després, digues quin és l’autor més 

representatiu de cada tendència i explica la seva obra més important. 

 
 

 
 
 
 

19. La poesia modernista. Quin és l’autor més important? Explica, amb 
les teves paraules, la teoria de la paraula viva. 
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20. Quins són els tres fets que caracteritzen el moviment noucentista? 
 

 

 
 

21. Enumera les característiques de la poesia noucentista. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

22. Josep Carner. Per quin gènere literari destaca? Quina és la seva obra 

més coneguda? Explica-la. 
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23. L’Escola Mallorquina. Quin objectiu tenia? Enumera les seves 
característiques. Quins varen ser els autors més coneguts? Explica el 
que sàpigues d’ells amb les teves paraules. 

 

 
 

24. Llegeix el següent text i respon les preguntes: 
 

La importància de l’esmorzar 
 

L’esmorzar es considera l’àpat més important del dia ja que, després de 

moltes hores de descans, activa el nostre metabolisme i serveix per reposar els 

minerals i vitamines que el nostre organisme ha utilitzat mentre dormíem. Un 

esmorzar equilibrat contribueix a repartir les nostres calories durant el dia, i a 

més ens dona la seguretat d’aportar al nostre organisme els nutrients 

necessaris, especialment en el període escolar. A més, l’esmorzar basat en la 
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dieta mediterrània és un dels més sans i recomanats. Es diu que cal dedicar-hi 

un mínim de 15 minuts i que ha de ser un moment de tranquil·litat i relaxació. 

Si no esmorzam es produeix una mancança de glucosa que genera 

decaïment, manca de concentració, mal humor, manca energètica, descens en 

el rendiment, sobretot en edat de creixement, seguiment d’una dieta de poca 

qualitat i fins i tot mals de cap. 

Si ens saltam l’esmorzar, per tant, estressam el nostre organisme, ja que 

no troba tota l’energia necessària per suportar un dia de feina. En estar 

estressat, el cos reacciona alliberant substàncies que el fan més lent i això 

produeix que emmagatzemem més calories. 

En canvi, si esmorzam milloram l’estat nutricional, ajudam a millorar la 

ingesta de la major part dels nutrients, seguim una dieta menys greixosa i més 

rica en fibra, vitamines i minerals, acceleram el metabolisme i afavorim la 

prevenció de l’obesitat, milloram la concentració i contribuïm a l’alt rendiment. 

L’esmorzar perfecte 
 

Si el que volem és que el nostre esmorzar sigui tan complet com sigui 

possible hauríem d’afegir-hi: 

- Poca quantitat de greixos: si consumim pa, cereals o galetes, 

aconseguim que el nostre consum en hidrats de carboni reemplaci el 

consum de greix. 

- Alta quantitat de fibra: ho aconseguirem consumint pa integral o 

cereals. 

- Alt contingut en vitamines i minerals. 
 

Perquè el nostre esmorzar sigui equilibrat no ha de superar el 20% de 
les calories que s’ingeriran durant tot el dia. Hauria d’incorporar aliments 

dels grups següents: 

1. Fruita. 

2. Cereals. 

3. Fruita seca. 

4. Productes d’origen animal. 

5. Begudes vegetals amb calci. 
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6. Infusions, te o cafè. 
 

A més, també és recomanable incloure-hi aliments que siguin rics en 

proteïnes, com els ous, i de tant en tant algun formatge, si pot ser ecològic. 

Conclusions 
 

Podem dir, doncs, que esmorzar afecta el nostre estat físic, psíquic i 

nutricional. Estudis realitzat demostren que mantenir uns bons hàbits 

alimentaris comença amb la preparació d’un bon esmorzar. Les persones que 

esmorzen mantenen el pes saludable millor que les persones que no ho fan. 

Repartir calories de manera diària en 4 o 5 àpats ajuda a no acumular- 

les i així cremar-les de manera progressiva. 

Seguir una alimentació saludable no només requereix obtenir tota 

l’energia i calories que el nostre cos necessita, sinó que es tracta de donar al 

nostre cos els nutrients que necessita per contribuir al nostre sistema 

immunitari. 

Ets el que menges http://www.etselquemenges.cat/consells-nutricionals/la-importancia- 

de-lesmorzar 
 
 

 
1. Indica quin és l’àpat més important del dia: 

 
El dinar el berenar el sopar l’esmorzar 

 
2. Digues si són vertaderes o falses les següents afirmacions: 

- Després de dormir el nostre cos ha gastat minerals i vitamines. 

- L’esmorzar continental és el més saludable i es prepara als països 

mediterranis. 

- Cal esmorzar tranquil·lament i dedicar-hi un quart d’hora. 

- La manca de glucosa en el nostre cos genera simpatia i gran rendiment. 

- El mal de cap pot provenir del fet de no esmorzar bé. 

- Esmorzar de forma equilibrada serveix per engreixar-se equilibradament. 

3. Si el cos està estressat... 

- Gasta més energia i ens sentim millor. 

- Allibera substàncies que el fan més àgil. 
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- Gasta més calories. 

- Acumula més calories. 

4. Esmorzant bé cada dia... 

- Ens engreixam més cada dia. 

- Ens distraiem més mirant els cereals. 

- Contribuïm a un baix rendiment. 

- Ens allunyam de la possibilitat d’esdevenir obesos. 

5. Consumir pa en els esmorzars genera que... 

- El nostre greix augmenti. 

- El nostre estat mental empitjori. 

- No consumim tant greix. 

- No ingerim tanta fibra. 

6. L’esmorzar equilibrat ha de suposar... 

- La meitat de la ingesta de les calories diàries. 

- Una tercera part de la ingesta de les calories diàries. 

- Una cinquena part de la ingesta de les calories diàries. 

- Una quarta part de la ingesta de les calories diàries. 
 
 
 

25. Llegeix el següent text i respon les preguntes: 
 

Els gossos pigall també tenen dies dolents 
 

Ensinistrar un d’aquests animals requereix dos anys de feina i té un cost mitjà 

de 31.000 euros 

L’anècdota ho resumeix força bé. Na Lucy, una gossa retriever del 

Labrador, tenia només 17 mesos quan Anaïs Garcia va anar a buscar-la a 

Rochester (EUA) perquè li fes de guia. En una de les primeres passejades per 

conèixer-se i començar una relació que ja fa vuit anys i mig que dura, oblidant 

totes les obligacions, la gossa va arrencar a córrer darrere un esquirol, fins al 

punt que va aixecar-se sobre dues potes al tronc d’un arbre. 

«Estava com una cabra», anava molt ràpid i quan veia un altre gos s’hi 

tirava a sobre per jugar-hi, diu gràficament n’Anaïs, com a exemple de les 

dificultats que va tenir durant les primeres setmanes de convivència. No és un 
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cas aïllat, i és que l’ensinistrament d’un gos pigall triga dos anys i passa per 

diferents fases, des que són cadells fins que aprenen a superar obstacles o 

agafar el transport públic. Una part fonamental, però, comença quan l’animal 

coneix el seu futur propietari. Aquest procés pot prolongar-se un mes, després 

d’estudiar les necessitats i aptituds de tots dos per assegurar la compatibilitat, i 

es fa sota la supervisió dels experts, atents a corregir qualsevol defecte i a fer 

que la comunicació sigui la millor possible. Perquè, efectivament, als gossos cal 

ensenyar-los què han de fer, premiant-los quan adquireixen els comportaments 

correctes i corregint els defectes que puguin presentar. 

L’arnès com a clau 
 

La clau està en el moment que els col·loquen l’arnès. És llavors quan el 

gos sap que comença la seva jornada laboral i, per tant, ha d’estar atent a les 

indicacions del seu amo. Sempre poden patir distraccions o cometre errades. 

«També tenen dies dolents i es lleven sense ganes de treballar», diu n’Anaïs. 

Ella sap que la constància i l’entrenament són bàsics per assolir els èxits, 

perquè com a atleta paralímpica va ser medalla d’or nedant els 100 metres a 

Sydney i a Atenes. La mateixa constància l’ha hagut de tenir amb na Lucy, a 

qui pujar a un tren de Rodalies, per exemple, li ha costat més perquè no en 

sabia. 

Ensinistrar un gos pigall costa uns 31.000 euros, una quantitat que els 

cecs de l’estat no han de pagar perquè l’assumeix l’ONCE a través de la seva 

fundació del gos pigall. Ho explica Xavier Grau, delegat territorial de 

l’organització a Catalunya, durant la inauguració d’una exposició al Zoo de 

Barcelona sobre els 25 anys de feina de l’entitat. En aquest temps han facilitat 

uns 2.500 gossos a persones cegues, i actualment hi ha uns 200 animals en 

actiu només a Catalunya. 

Ara bé, el centre que té l’ONCE a Boadilla del Monte (Madrid) només pot 

formar un centenar d’animals a l’any, i per això ha firmat un conveni amb el 

centre de Rochester, d’on va venir na Lucy. La llista d’espera és llarga i es pot 

prolongar dos anys. Els animals «no cauen del cel», diu Grau, agraït que hi 

hagi gent que participa als sortejos de l’entitat, perquè així fan possible el seu 

vessant més social. 
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Protegits per llei 
 

Els gossos pigall es fan estimar, són educats i des del 2009 una llei del 

Parlament els permet entrar a pràcticament tots els establiments públics. Tot i 

així, els seus propietaris també han de fer front a situacions «desagradables», 

com que no els deixin entrar en un taxi o un restaurant. «Normalment parlant se 

soluciona, però alguna vegada he hagut de trucar als Mossos», explica n’Anaïs. 

També de vegades han de recordar a algun vianant que no els han de tocar, 

perquè es despisten, i per això se’ls pot veure –sobretot als més joves- amb el 

missatge «No em toquis. Estic treballant». 

Na Lucy és gran i ja té a prop la jubilació. Tot i que l’ONCE se’n faria 

càrrec, n’Anaïs prefereix quedar-se-la com a animal de companyia. Això sí, 

haurà de buscar un nou company guia, i sap que al principi no serà fàcil. A 

força d’anys juntes, la gossa ha après a quina parada del metro ha de baixar en 

un dia rutinari. Sense que n’Anaïs l’hi hagi de xiuxiuejar. 

Mario Martin Matas, Barcelo, Ara, 17/01/2016 
 

1. Quin cost ha tingut per a n’Anaïs ensinistrar el gos pigall? 

a. 31.000€ 

b. 16.500€ 

c. Cap 

d. 3.000€ 

2. Per què n’Anaïs va anar a Rochester a buscar na Lucy? 

a. Perquè hi tenia una amiga. 

b. Perquè l’ONCE hi té un conveni de col·laboració. 

c. Perquè és on neixen els gossos retriever del Labrador. 

d. Perquè feia turisme, la va veure i se’n va enamorar. 

3. Quant de temps de mitjana s’ha d’esperar una persona que necessiti un 

gos pigall perquè li n’assignin un? 

a. 17 mesos 

b. 24 mesos 

c. 60 mesos 

d. 10 anys 
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4. Quina font de finançament fa servir l’ONCE per ensinistrar els gossos 

pigall? 

a. Els sortejos de la seva loteria. 

b. Els diners de la persona que necessita el gos. 

c. L’Estat s’ocupa de pagar totes les despeses. 

d. No cal finançament, tots els professionals que hi col·laboren ho 

fan gratuïtament. 

5. Qui és l’autor d’aquest article? 

a. M. Martín 

b. Anaïs Lucy 

c. C. Calderer 

d. Xavier Grau 

6. Què indica el text que se celebra al Zoo de Barcelona? 

a. Una exhibició de gossos pigall en acció. 

b. Una exposició sobre els amos dels gossos. 

c. Una exposició sobre la feina de la fundació del gos pigall. 

d. Una visita guiada per a propietaris de gossos pigall. 

7. En quina part de la vida d’un gos pot fer de pigall? 

a. Tota la vida. 

b. Només quan és un cadell. 

c. Fins que es fa gran. 

d. Només quan és gran. 

8. Quants gossos pigall hi ha actualment a Catalunya? 

a. 1.000 

b. 200 

c. 2.500 

d. 31.000 

9. Què indica al gos que la seva jornada laboral comença? 

a. L’avís de l’amo. 

b. Que el cridin a esmorzar. 

c. Que li col·loquin l’arnès. 

d. Que l’ensinistrador faci un xiulet. 
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10. Per què els gossos pigall, sobretot els més joves, porten un cartell que 

diu: «No em toquis, estic treballant»? 

a. Perquè de vegades poden mossegar. 

b. Perquè si algú els toca s’aturen pensant que els donaran menjar. 

c. Per evitar que es distreguin. 

d. Perquè tocar-los és la manera que té el propietari d’indicar que 

han de baixar del transport públic. 

 
 
 

Sintaxi  
 
 

1. Fes l’anàlisi sintàctica de les següents oracions: 
- N’Aina va sortir diumenge horabaixa amb alguns dels seus amics. 

 
- El botiguer me va vendre vint-i-tres llapis de color vermell. 

 
- Els teus amics i tu sou socis del Reial Mallorca? 

 
- Al mercat de l’Olivar vaig trobar dues dotzenes d’ous a bon preu. 

 
- No s’han adaptat a viure a Oslo amb els seus cunyats. 

 
- Han trobat la pel·lícula d’acció molt interessant. 

 
- Ara arriba el grup de turistes amb el guia. 

 
- Durant les vacances, en Guillem i n’Àlex van sovint al cinema. 

 
- A la fàbrica han instal·lat impressores 3D d’una qualitat molt bona. 

 
- El científic estudia detalladament tot el procediment de l’experiment. 

 
- Han arribat molt cansats de l’excursió a la Serra de Llevant. 

 
- Aquest mag de la televisió és un estafador. 

 
- La casa de Felanitx va ser comprada per la família Pons l’any 2009. 

 
- Enviarem la invitació de noces a tothom. 

 
- Avui, ensenyaré l’examen de català al professor de repàs. 

 
- Na Carla ha comprat un regal per a la seva mare. 
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- Tothom ha entregat els treballs al professor. 
 

- Avui han arribat dos avions a l’aeroport de Palma. 
 

- Ja tenc els resultats de l’avaluació. 
 

- Na Laia sempre s’oblida de les coses més trivials. 
 

- Demà ajudarem a la nostra mare. 
 

- El vi s’ha tornat agre. 
 

- En Pau i na Míriam es varen cordar les sabates a l’escala de casa seva. 
 

- L’excursionista va ser trobada per un boletaire. 
 

- Aquell grup d’amic camina tranquil pel carrer de l’escola. 
 

- Les bessones de la senyora Cèlia havien vist el lladre la nit passada. 
 

- Aquest any, les pinyes han sortit bones. 
 

- L’excursionista perduda va ser trobada pels cossos de seguretat. 
 

- Vàrem indicar el camí als excursionistes perduts. 
 

- Avui, na Martina està contenta. 
 

- 
 
 
 
 

2. Identifica els complements destacats i fes-ne la pronominalització: 
 

Donarem el premi al guanyador:    
 

Guarda la camisa a l’armari:    
 

Na Paula no s’avé amb el seu company:    
 

No deixis res a na Marta:    
 

Ens va dir que no podia venir amb nosaltres:    
 

En Marc ha trobat una mosca al seu plat:    
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Ara es penedeix de no venir:    
 

Sabia bé l’argument de la pel·lícula:    
 

El fill depenia dels pares:    
 

Varen aturar el sospitós a l’entrada del poble:    
 

No volia mostrar-se dèbil:    
 

La funció de teatre va transcórrer amb tranquil·litat:    
 

Havien arribat molts de camions al mercat:    
 

Cercava una cadira a l’habitació:    
 

La farmàcia està oberta les 24 hores:    
 

En Mateu viu feliç i content amb els seus amics:    
 

Duré la motxilla a la meva filla:    
 

Regalaré els tiquets a les meves cosines:    
 

Contaré llegendes tendres als meus nebots:    
 

Redactarem algunes cartes d'agraïment als professors:    
 

Na Marta ha proposat dues preguntes als alumnes:    
 

En Marc ha trobat una mosca al seu plat:    
 

Els nostres cosins, demà, ajudaran la mare:    
 

En Miquel treballa en aquest taller amb na Laura:    
 

Demana-li si vol venir:    
 

En Rafel va aparcar el cotxe damunt l’acera:    
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Han comprat un regal a n’Olga:    
 

Varen sentir-se crits al pati del castell:    
 

Els russos cometeren l’assassinat amb un arma blanca:    
 

Na Blanca va trobar els pares d’en Joan al cinema:    
 

Dona el paquet al missatger ràpidament:    
 

El pare clavà el clau a la paret:    


