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1. Llegeix el text i fes les activitats: 

 

a Quin tipus de text és? Marca en el text les diferents parts.  

b On rau la ironia del conte? 

 

 

c Reescriu el conte convertint el narrador extern en intern i afegeix un fragment descriptiu al 
conte. 
 
 
 
 

2. Busca en el text una paraula per a cada un d’aquests sons: 

 

3. Transcriu fonèticament les vocals d’aquestes paraules del text. Fixa’t en l’exemple: 
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4. Llegeix aquest poema de Joan Maragall i resol les qüestions: 
 

 

 
 
5. Fixa’t en els sons destacats d’aquests mots del text i completa la taula següent amb la 
descripció corresponent: 
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6. Llegeix el text següent i resol les qüestions: 

 
 
7. Llegeix aquest poema i resol les qüestions següents: 
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8. Digues a quin moviment pertany l’autor del poema de l’activitat anterior i defineix el 
moviment amb tres conceptes. A quin corrent es contraposa? 

 

9. Subratlla els complements verbals de les frases següents i indica quina funció fan: 

a Els vostres cans el pas senyalen de la gent als veïns. 

b Teniu panotxes i rodells sobrers de botes. 

c Les vostres feixes són minúscules, secanes. 

d Damunt dels enllosats hi dormen sargantanes. 

e Com em recordo del meu veïnat quan estic lluny! 

10. Llegeix aquest fragment de l’obra Cigales i formigues de Santiago Rusiñol i, després, 
contesta les preguntes següents: 
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a Quin problema té la gent del poble? 

b Per què creus que acudeixen a un ermità? 

c Quin paper fa en Vianda? 

d Què haurien d’estalviar els homes i dones de la plana segons l’ermità? 

11. Digues quines característiques de l’oralitat identifiques en el text de l’activitat anterior 
i posa’n exemples. 

 

 

 

12. Passa aquestes oracions a discurs indirecte:  

a L’Ermità: A on aneu? 

b L’Ermità: I aquí veniu a sol·licitar-lo? 

c L’Hereu: Us supliquem que feu ploure.  

d tots: Feu ploure! 

e L’Ermità: Escolteu! 

13. Subratlla els complements de les frases següents i indica’n la funció: 
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14. Llegeix el text i resol les qüestions següents: 

 

15. Busca en el text un exemple de cada un dels complements següents i, després, 
substitueix-los per un pronom: 

• Atribut:  

• CR: 

• CD: 

• CC: 
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16. Escriu una oració de cada un dels tipus següents i subratlla, en cas que n’hi hagi, els 
connectors: 

• Juxtaposada: 

• Coordinada copulativa: 

• Coordinades disjuntiva: 

• Coordinades distributiva:  

• Coordinades explicativa: 

• Subordinades substantiva:  

• Subordinades adjectiva: 

• Subordinades adverbial: 

17. Llegeix aquest fragment i digues a quin dels corrents novel·lístics de postguerra pertany. 
Justifica la resposta: 

 

18. Explica quin dels corrents novel·lístics de postguerra et crida més l’atenció i per què. 
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19. Llegeix el text i resol les qüestions següents: 

 

 

20. Reescriu les quatre primeres intervencions del diàleg de l’activitat anterior fent servir 
el registre estàndard o un registre formal. 
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21. Substitueix els adjectius subratllats per una oració subordinada adjectiva que inclogui 
el pronom indicat en cada cas. Després, digues quina funció fa el pronom dins de l’oració 
subordinada: 

 

22. Identifica les oracions subordinades adverbials, digues de quin tipus són i subratlla els 
nexes que les introdueixen: 

 

23. Llegeix el text i resol les qüestions següents: 

 

24. Indica de quin mot provenen cadascuna de les paraules següents. Després, busca una 
altra paraula derivada del mot original: 

a caracteritzar: 

 b treta: 

c inaugural: 
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d jugada: 

25. Digues a partir de quines paraules s’han format els mots següents i mitjançant quin 
mecanisme compositiu s’han creat: 

 

26. Escriu un exemple de cada un dels tipus d’antònims següents:  

complementaris: 

inversos: 

graduals: 


