
Classe 24: 04-12-09

Per dilluns:
1. Acabar a casa l’examen de gener B1:

Àrea 2: Comprensió lectora
Àrea 3: Sistema lingüístic
Àrea 4: Redaccions:

100 paraules
Heu decidit no anar de vacances, de moment, a la destinació que havíeu triat.
Escriviu un missatge de correu electrònic a l’hotel on havíeu d’allotjar-vos per
exposar les raons de cancel·lar el viatge i per sol·licitar que us canviïn les dates
de la reserva.

150 paraules
Havíeu vengut a passar una temporadeta de vacances a Mallorca / Menorca /
Eivissa / Formentera [triau-ne una], però heu decidit quedar a viure-hi perquè
hi heu trobat feina. Escriviu una carta als vostres pares per explicar-los com és
l’illa i els motius de la vostra decisió.

2. Traducció castellà-català 2 (els dos textos)
https://cepacatala.files.wordpress.com/2019/04/traduccic3b3-castella-catalc3a0-2.p
df

3. Fer els exercicis dels pronoms febles
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl1
7/scl17_02_02_04.htm

http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl1
7/scl17_02_02_05.htm

http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl1
7/scl17_02_02_06.htm

http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl1
7/scl17_02_02_07.htm

http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl1
7/scl17_02_02_08.htm
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Substitueix els complements subratllats ( CD, CI, CC) pels pronoms febles
corresponents:

CD: què al verb?
A: en (indeterminats) - no porten article, article indeterminat (un, una, uns, unes)
B: el, la, els, les, los, les : els caramels, els cotxes, demostratius (aquest, aquella)
Ho (idea)

CI: l’hem de fer la pregunta qui al verb? - i si té resposta és CI
A: Li , -li li dones, dona-li

Al Joan i al Pep els agrada nedar.
Els agrada nedar

A la Pepa i a l’Ana els agrada nedar
A elles els agrada nedar

El Joan i el Pep han begut molt. Acompanyeu-los a la seva casa.
La Pepa i la Maria han begut molt. Acompanyeu-los a la seva casa.

a) La Isabel va repartir caramels: La Isabel va repartir-ne

b) Porta flors a les seves amigues: els porta flors.

c) Ja has demanat les claus? Ja les. has demanat?

d) Has explicat les normes a la Clara? .....li.. has explicat les normes?

e) Guarda els embotits al rebost: hi guarda els embotits. cclloc

f) Ja podeu guardar els mocadors: Ja podeu guardar-los

g) Explica el que ha passat: Explica-ho

h) Cull pomes : en cull.

i) Ja tinc el permís de conduir: Ja el tinc.



j) Recull el paquet: Recull-lo.

k) Agafa el llibre ara mateix: Agafa’l ara mateix.

l) Ara arriba de l'excursió: Ara n’ arriba. CClloc: hi EXCEPCIÓ: DE

m) Balla alegrement: hi balla. Ccmode

n) Agafa els fulls: Agafa’ls

o) En Ramon treu els jerseis de l'armari: En Ramon en treu els jerseis.

cclloc: no es posa HI perquè surt la preposició DE.

ACTIVITAT 7

Aquesta activitat treballa els diferents pronoms que poden substituir el
complement directe.

ACTIVITAT 8

Cal substituir els complements directes d’algunes oracions pel pronom
corresponent.

ACTIVITAT 9

En aquesta activitat es practiquen els pronoms de complement indirecte.

ACTIVITAT 10

Aquesta activitat proposa practicar la distinció entre els
pronoms el, ho i lo. En alguns casos aquests pronoms de complement
directe (el determinat masculí singular i el neutre) es confonen.

ACTIVITAT 11

Cal substituir els complements circumstancials de lloc i complements de
règim i locatius d’algunes frases pels pronoms en o hi.
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ACTIVITAT 12

Activitat de pràctica dels pronoms que substitueixen els atributs o
predicats nominals.

ACTIVITAT 13

Activitat de pràctica global. Cal substituir diferents funcions sintàctiques
amb el pronom corresponent.
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