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1. Llegeix el text següent: 

 

Ara, resol les qüestions: 

a Quina intenció comunicativa té aquest text?  

b És objectiu? Per què? 

c Quin és el fet noticiable? 

d Pensa un títol alternatiu per a la notícia. 

2. Escriu, per ordre d’importància, les dades de la notícia que et semblin més importants: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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3. Torna a llegir el primer paràgraf de la notícia i marca els fenòmens de contacte vocàlics 
segons la llegenda següent: 

Verd els diftongs / Blau les elisions / Vermell els apòstrofs / Groc les contraccions 

4. Explica per què porten o no porten accent les paraules destacades d’aquests titulars: 

a Ha mort Günter Grass, premi Nobel de Literatura. 

 

b Mas, a la cimera euromediterrània: “L’horitzó de Catalunya és sempre mediterrani i europeu.” 

 

c Barcelona acollirà al juny una conferència de líders religiosos. 

 

5. Tria un dels descobriments següents, que van ser premiats amb els Ig Nobel, i escriu una 
notícia que expliqui en què creus que consisteix la recerca feta: 

 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 
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6. Justifica per què s’escriuen així aquestes paraules: 

 
 
7. Escriu, a partir de la imatge proposada, dos quartets amb rima consonant encreuada: 

  
 ___________________________ 
  ___________________________ 
  ___________________________ 
  ___________________________ 
 
 
  ___________________________ 
  ___________________________ 
  ___________________________ 
  ___________________________ 
 
 

8. Subratlla els enunciats que es poden considerar una oració i identifica’n el subjecte i el 
predicat: 

a Pensava que ja no vindries. 

b La casa de la meva àvia de part de mare. 

c Hi viuen tres persones. 

d La música que escoltes no m’agrada. 

e La música del dia del seu casament amb en Pol.  

f M’agrada que anem al cinema el dimarts. 

 
9. Indica l’estructura d’aquests sintagmes nominals:  
 
a aquestes maletes de pell: 
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b la teva motxilla vermella: 

c el riure que s’encomana: 

Classifica els determinants i els substantius dels sintagmes anteriors: 

 

10. Escriu una paraula que concordi amb la definició següent:  

a substantiu masculí singular abstracte: 
 
b substantiu femení col·lectiu: 
 
c determinant demostratiu de llunyania:  
 
d determinant article masculí plural: 
 
e determinant numeral ordinal: 
 
11. Cerca en un diccionari la traducció dels mots següents i completa la taula: 

Resol: 

a Entre quines llengües s’assemblen més aquestes paraules? 

b A què creus que es deu? 
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12. Llegeix l’inici d’aquest article d’opinió de Sebastià Alzamora i continua l’article amb 
un text argumentatiu que expliqui què penses d’aquest tema. 

Fixa’t en els pronoms àtons destacats en el text de l’activitat anterior i explica quin 
complement substitueixen. 

 

 

13. Substitueix el complement en negreta de les frases següents:  
a La literatura és alegria. 

 
b L’escriptor publicava ahir en La Vanguardia un article. 

 
c L’escriptor publicava ahir en La Vanguardia un article. 

 

14. Investiga en quines llengües, a més del català, escrivia Ramon Llull i per a què les feia 
servir i explica-ho: 
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15. Llegeix el text següent i marca les formes verbals que hi apareixen, de color vermell les 
de la primera conjugació, de color verd les de la segona i de color blau les de la tercera: 

 
Subratlla els verbs de la primera conjugació que presenten modificacions ortogràfiques 
en la seva conjugació i conjuga’n el present d’indicatiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Conjuga el present de subjuntiu del verb continuar: 

- jo:     - ell:    - vosaltres: 

- tu:     -nosaltres:   - ells: 
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17. Llegeix el text següent i digues la modalitat oracional de cada una de les frases: 

 

18. Converteix les ordres següents en prohibicions i les prohibicions en ordres: 

 a Vés a l’aula d’estudi. 

b No cullis les coses de terra.  

c No comencis a dinar. 

d Foneu la cera de l’espelma. 

19. Investiga per què Tirant lo Blanc és considerada una novel·la total i explica-ho: 
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20. Llegeix aquest fragment d’un poema d’Ausiàs Marc i contesta les preguntes següents: 

 

21. Completa la taula amb exemples dels camps semàntics i els camps lèxics indicats i 
continua la llista de paraules: 
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22. Fixa’t en l’exemple i explica com s’han format les paraules següents:  
invencible: derivació per prefixació i sufixació, in-venc-ible 

a trencaclosques: 

b tauleta: 

c autopista:  

d proximitat:  

e finestral: 

f menysprear:  

g biplaça: 

23. Escriu l’antònim dels mots següents i digues de quin tipus són: 

 
 
24. Completa la taula següent amb els hiperònims i els hipònims corresponents: 

 
 
25. Escriu l’equivalent català a aquestes frases fetes castellanes:  
a Mandar a freír espárragos: 

b Hacer castillos en el aire: 

c Más solo que la una: 

d No hay que vender la piel del oso antes de haberlo cazado: 
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e Andando que es gerundio: 

26. Llegeix aquest fragment de Julita, de Martí Genís i Aguilar, i contesta: 

 

a A quin corrent pertany la novel·la Julita? 

b Quina característica d’aquest corrent és evident en aquest fragment? Posa’n un exemple. 


