FEINA LLENGUA CATALANA
Professora: Mireia Piró
Grups: 101 i 102
Setmana 16.03.20-20.03.20
§ Exercicis de repàs (Unitat 2): pàg.51: ex.71-74. Continuem i acabem amb el repàs de morfologia.
§ Pàg.102, ex.1 i pàg.103, ex.2. Llegiu els textos i feu les activitats.
§ Pàg.104, ex.3. Llegiu atentament el text i responeu les activitats que l’acompanyen. Feu l’exercici a
ordinador i envieu-lo per mail.
§ Activitats de Morfosintaxi del Moodle. Començarem el repàs de la substitució pronominal.
Dossier 1) Ex. 22-24; 27-29; 33-35, 38, 39. Repasseu les explicacions del llibre de text: pàgs.59-69
(CD) i 62 (CI).
Setmana 23.03.20-27.03.20
§ Activitats de Morfosintaxi del Moodle. Continuarem el repàs de la substitució pronominal.
Dossier 2) Ex. 41, 42, 44-51, 55 i 56. Repasseu les explicacions del llibre de text: pàg.59 (Atr), pàgs.6061 (CRV i CPred), pàg.63 (CC).
§ Expressió escrita: text poètic. Escriviu un poema seguint les pautes següents:
o Format: Arial 12, interlineat 1,5p
o Extensió: 20-30 versos
o Títol: “Saturació”
o Tòpics literaris. El vostre poema ha d’incloure 2 tòpics literaris (els teniu molt ben definits i
explicats a les pàgs.146-149 del llibre de text).
o Figures retòriques. El vostre poema ha d’incloure 2 figures literàries (en teniu el recull a les
pàgs.151-154 del llibre de text).
o Al final del poema, indiqueu els tòpics i les figures utilitzats i els versos en què es troben.
o Data lliurament: 27.03.20
Dates que cal tenir presents:
§ 19.03.20 (activitat optativa) Data límit de lliurament de Nanorelats perquè us els pugui revisar.
Compartiu-lo amb mi al Drive. Reviseu-les bases:

“Cada concursant podrà presentar, sota pseudònim, una sola obra amb la qual no hagi participat en cap altre
concurs. Els NANORELATS tindran una extensió màxima de 200 paraules, i es presentaran en català o castellà. Poden
ser relats d'aventures, ciència-ficció, fantasia, relat social, etc. També poden presentar-se un altre tipus d'obres
escrites com ara poemes o lletres de cançons. L'únic requisit és que l'obra presentada estigui relacionada amb la
nanociència i la nanotecnologia.”

20.03.20 (activitat obligatòria) Lliurament per mail de l’ex.3, pàg.104.
23.03.20 (activitat optativa) Data límit de lliurament de textos de Sant Jordi perquè us els pugui
revisar. Compartiu-lo al Drive.
§ 27.03.20 (activitat obligatòria) Lliurament per mail de l’activitat d’expressió escrita.
§ 1r dia de classe (102 à 30.3.20; 101 à 31.3.20): porteu totes les activitats encomanades i a punt
per corregir a classe.
§ SORTIDES PREVISTES: RUTA FABRA. En cas que les classes presencials es reprenguessin en plena
normalitat el dia 30 de març, farem la ruta Fabra per Badalona segons les dates previstes:
o 30 de març à grup 101
o 31 de març à grup 102
Porteu la T-16 per pagar-vos el trajecte d’autobús d’anada i tornada. Si hi ha algun canvi, se us
comunicarà.
§
§

Us recordo el meu correu: mpiro@elpuig.xeill.net
Paciència, responsabilitat i a treballar!
Mireia

