
TASQUES de LLENGUA CATALANA 
Professora: Mireia Piró 
Grups: 1D 
 
Setmana 30.03.20-03.04.20 i Setmana santa. Continuarem treballant la Unitat 5. Entendrem què és el 
DIÀLEG NARRATIU i practicarem l’ESTIL DIRECTE i l’ESTIL INDIRECTE. 
Us proposo que us organitzeu-vos la feina en 7 dies: 

• 1r dia à Llegiu l’apartat 1 (LA VEU DELS PERSONATGES) de la pàgina 183. 
à Llegiu l’apartat 2 (VERBS INTRODUCTORIS) de la pàgina 184 i feu els ex. 5.11-5.13 (3 ex.) 
de la pàg. 188.  

• 2n dia à Llegiu l’apartat 3 (L’ESTIL DIRECTE I L’ESTIL INDIRECTE) de la pàgina 185 i feu l’ex.  
5.14 de la pàg. 189. 

• 3r dia à S’APROPA SANT JORDI!! I EL CELEBRAREM!! Potser no pas el 23 d’abril, però en algun 
moment el celebrarem! Animeu-vos a participar-hi! Recordeu! El tema és la nit i, a partir d’aquí, feu 
volar la imaginació. Alguns de vosaltres ja ho heu fet. Els que encara no us hi heu posat, espero rebre 
els vostres textos ben aviat. Aquestes són les pautes: 

o El tema és la NIT. 
o El text ha de tenir la font Arial, mida 12 i doble espai. 
o Podeu escriure un poema o una narració breu (de 3 pàgines a doble espai, com a màxim).  
o Perquè us els corregeixi, compartiu-lo amb mi pel Drive. 

• 4t dia à Llegiu l’apartat 4 (ASPECTES FORMALS) de la pàgina 186 i feu els ex. 5.16 i 5.17 de  
la pàg.189.  

• 5è dia à Llegiu l’apartat 5 (SIGNES DE PUNTUACIÓ) de la pàgina 187 i feu els ex. 5.18 i 5.19  
de la pàg.190 (els podeu fer directament a ordinador).  

• 6è dia à MOLT IMPORTANT!! Quan tingueu fets els exercicis 5.18 i 5.19 i els hagueu passat a  
ordinador, envieu-me’ls per mail o compartiu-los al Drive. 

• 7è dia à Organitzeu el dossier del Bloc 5. Feu la portada, l’índex provisional i tota la feina feta durant 
aquestes setmanes ordenades per apartats: 

1. Lectura (1.1 Vocabulari, 1.2 Comprensió lectora, 1.3 Anàlisi literària, 1.4 Paraules i 
expressions) 

2. Ortografia 
3. El diàleg narratiu 
4. Expressió escrita: text de Sant Jordi 

 
Dates que cal tenir presents: 

§ 03.04.20: Data límit de lliurament del text de Sant Jordi. 
§ 10.04.20:  Data límit de lliurament dels exercicis 5.18 i 5.19 de la pàg.190. 
§ 1r dia de classe (1D à 14.4.20?? TANT DE BO!!)  

1) Porteu el dossier de lectura enllestit i a punt per entregar (portada, índex, paginació, etc.) 
2) Porteu el dossier del Bloc 5 ben organitzat. 
3) Corregirem tota la feina feta durant aquests dies. 

 
Us torno a recordar el meu correu: mpiro@elpuig.xeill.net, per qualsevol dubte o pregunta. 
Cuideu-vos molt, sobretot, i feu bondat! 
Mireia 


