
FEINA de LLENGUA CATALANA 
Professora: Mireia Piró 
Grup: PDC – 3r d’ESO  
 
Setmana 30.03.20 – 03.04.20 i Setmana Santa  
Durant les properes setmanes, farem 4 tasques: 

1) Acabarem el nostre haiku 
§ Acabeu les activitats 2, 6 i 7. Els que encara tingueu pendents d’entregar alguna de les activitats del 

taller de haikus, feu-ho com més aviat millor.  
§ Corregiu l’activitat 7. Alguns de vosaltres ja m’heu enviat el haiku (activitat 7). Ara cal que el corregiu. 

Quan n’hagueu fet la correcció, torneu-lo a enviar per mail perquè us l’acabi de revisar. 

2) Farem un punt de llibre 
§ Quan us hagi retornat el vostre haiku corregit, només us faltarà il·lustrar-lo i fer-ne un punt de llibre 

ben bonic. 
§ Aquí teniu les pautes per elaborar el punt de llibre: 

o El format del punt del llibre serà de 5 cm x 20 cm  
o Si us és possible, el suport que utilitzeu haurà de ser rígid, tipus cartolina o similar. Si no teniu 

cartolines a casa, no us preocupeu: feu-lo en un paper. 
o La tècnica utilitzada és lliure: aquarel·la, tinta, llapis, carbonet... SIGUEU CREATIUS!  
o Podeu decorar-lo com vulgueu: combinant materials, tècniques, amb elements enganxats...  
o En una cara hi heu d’escriure el vostre haiku i il·lustrar-lo. 
o En l’altra cara hi heu d’escriure el vostre pseudònim i continuar la il·lustració.  
o Quan el tingueu acabat, si en voleu fer una foto i enviar-me-la, genial! 

3) Continuarem llegint contes (Còctel de contes) 
§ La setmana passada heu estat llegint alguns contes de Còctel de contes. Els que encara no ho hagueu 

fet, llegiu-los al més aviat possible. Us recordo els contes:  
o Amor desesperat, Piti Español 
o El cens total, de Manuel Pedrolo 
o L’escombriaire mai no truca, d’Ofèlia Dracs 
o Vasectomia precoç, de Germans Miranda 

§ Ara haureu de llegir 1 conte més i fer l’activitat que teniu a continuació: 
o Amor etern, de Baltasar Porcel 

§ Llegiu el conte i busqueu al DIEC2 les paraules que no entengueu. 
§ Escriviu una història d’amor no correspost on hi hagi un personatge víctima i un altre 

sense escrúpols (en un fitxer Word, d’unes 120 paraules, a doble espai i amb font Arial 
i mida 12). Heu d’enviar aquesta tasca per mail abans del 15 d’abril. 

4) Ens prepararem per al Sant Jordi 
§ Celebrarem el Sant Jordi! Us animo a participar-hi. 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 pugui corregir el text, compartiu-lo amb mi pel Drive o envieu-me’l per mail en 

format Word o PDF. 

I per al proper dia que tornem a tenir classe... porteu el punt de llibre acabat, l’antologia de contes (i els 5 
contes llegits) i el dossier de curs. 
 
Us torno a recordar el meu correu: mpiro@elpuig.xeill.net. 
Molts ànims, més paciència i, sobretot, cuideu-vos molt!  
Mireia 


