
Què consideres 
que cal tenir en 
compte a l’hora 

d’expressar la teva 
opinió sobre algun 

tema relacionat 
amb l’escola?

MOLTES 
FELICITATS!4

Què puc aprendre?
• Els articles periodístics i la discussió

• Els diminutius, els augmentatius  
i els despectius

• Els determinants (II)

• L’accentuació

• Les cartes al director

• El llenguatge literari

• Les llengües del món



Quantes 
llengües 

creus que  
es parlen  
al món? 

Quines 
emocions et 

desperta un paisatge 
bonic? Quin llenguatge 

fas servir per 
expressar-les?

Conèixer la funció dels articles periodístics, l’objectiu  
de les cartes al director, el funcionament de determinats 
mots i la diversitat de llengües que es parlen al món  
us ajudarà a emprendre amb èxit la vostra missió!
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A la vall d’Asper era costum que, per les festes de Cap d’Any, 
tothom enviés postals de felicitació a tothom, encara que 
visquessin a prop l’un de l’altre. Aquells dies eren de molta feina 
per a en Hans, el carter, però a totes les cases es posaven molt 
contents quan el veien arribar tan carregat de felicitacions.

Bé, a totes no. En els quinze anys que feia que era el carter d’Asper, 
no recordava haver portat mai ni una sola carta a casa del vell 
Gruber. No es feia amb ningú. Vivia tot sol en una casa aïllada dalt 
d’un turó i només baixava al poble a comprar les poques coses que 
necessitava. I com que amb prou feines saludava, la gent tampoc 
no li deia gaire res.

Aquella vigília de Cap d’Any, Hans tornava de repartir la 
correspondència al veïnat d’Ondelmaire. Al lluny, va veure la casa 
del vell Gruber. Li feia una mica de llàstima el vell Gruber; això 
que no rebés mai cap carta de ningú… 

Tot d’una, va tenir una idea: «I si li portés una postal?» En duia 
algunes sense escriure que li havien donat de mostra. Podria dir-li 
que algú l’havia deixada a correus perquè la hi fessin arribar… 
Què hi perdia? Potser al vell Gruber li faria gràcia rebre una 
felicitació, o potser no, perquè era tan estrany…

I pensant pensant, va fer tot el llarg camí fins que es va trobar 
davant la porta de casa seva i hi va trucar. 

—Obriu, Gruber. Soc en Hans, el carter. Teniu, avui m’han deixat 
aquesta postal per a vós. 

—No pot ser. Qui us l’ha deixada?

—Això no ho sé, però que han dit que era per a vós, segur. 

En Gruber va agafar la postal i la va mirar amb atenció. No hi havia 
res escrit. En una cara, un dibuix d’un paisatge nevat; a l’altra, 
unes lletres impreses: «Moltes felicitats».

—Bé, Gruber, me n’he d’anar —va dir en Hans—. A reveure i que 
passeu un bon any. 

• T’agrada rebre felicitacions de Nadal? I escriure’n? 

• Què passaria si un any no en tinguessis cap? Faries res per canviar-ho?

La felicitació
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Quan el carter va desaparèixer, en Gruber es va estar molta  
estona rumiant qui li podia haver enviat aquella felicitació.

Allò només podia ser cosa d’en Blenen, va pensar. I va recordar 
que, de joves, havien estat molt amics. De cop, es va inquietar:  
si li havia escrit després de tant de temps, potser és que li volia  
dir alguna cosa important. Potser estava malalt i… Potser  
aquella postal era una manera indirecta d’acomiadar-se  
i de demanar-li excuses perquè de mica en mica l’havia anat  
deixant de banda. En Gruber va estar-se molta estona quiet  
sense mirar enlloc. 

Després va aixecar-se, d’un armari va treure un tinter i una  
ploma i un full de paper i hi va escriure: «Moltes felicitats, Blenen, 
et desitja el teu antic company d’aventures, Gruber.» Va posar la 
carta en un sobre, però només hi va escriure l’adreça d’en Blenen, 
perquè li va fer una mica de vergonya que el carter pogués saber 
que ell havia escrit a algú. 

Al vespre no parava de pensar-hi. Havia cregut que ningú no 
pensava en ell i ara resulta que en Blenen li escrivia...

De sobte, va venir-li un dubte. I si no hagués estat en Blenen?  
Mira que si li hagués escrit algú altre i ell no li respongués… 
Després de tot, abans tenia molts amics… Potser havia estat  
en Frederic! Havien treballat durant molts anys a la serradora  
d’en Bütten. Va ser després que en Frederic es va anar  
allunyant… 

I va enviar una nova carta a en Frederic. 

I si hagués estat cosa d’en Bütten? Potser es penedia d’aquella 
discussió tan forta que van tenir i ara volia que fessin les paus…

I va escriure una nova carta a en Bütten. 

És clar que també hauria pogut ser idea d’en Hassler. Potser ara  
li sabia greu d’haver tingut amb ell aquell posat tan fred i volia 
tornar a ser-hi amic…

Oh, i la Berta? Perquè sempre li feia descompte quan ell li 
comprava el sucre, l’oli… De fet, era sempre tan atenta…
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I es va adonar que al llarg de la seva vida havien estat moltes  
les persones a qui havia conegut i que ara li podien haver desitjat 
felicitats… Però qui havia estat? No podia pas quedar-hi 
malament. 

I va escriure i escriure i escriure… En cap sobre no hi va posar  
el seu nom, quina vergonya si ho sabia en Hans. 

A totes les cases de la vall les famílies van estranyar-se: una 
felicitació del vell Gruber?, de què li venia ara felicitar-los si quan 
els trobava pel carrer ni els saludava? És clar que si ara els escrivia 
potser era que d’una manera indirecta volia dir-los que es penedia 
de la seva actitud. Ben mirat, enviar una postal al vell esquerp, 
rondinaire i solitari d’en Gruber tampoc no era tan difícil…

I… 

Quan en Hans va obrir la bústia va obrir uns ulls com unes 
taronges. Hi havia cent dues cartes adreçades a en Gruber.  
Tothom li havia escrit, tothom. 

I com que eren felicitacions i moltes anaven sense sobre,  
en Hans no va poder aguantar la curiositat i va llegir:

«Moltes felicitats, tros de tanoca. Ja era hora que et  
dignessis a recordar-te dels amics. Hem de parlar, volem  
fer una associació de veïns de la vall i voldríem que tu  
hi fossis. Hassler»

«Per molts anys, Gruber. Vols venir a dinar amb nosaltres  
el dia de Cap d’Any? Ens donaries una alegria. Berta»

«Una abraçada. Celebro que t’hagi passat l’emmurriament.  
Quan ens veiem? Frederic»

«Bon any nou, Gruber. De debò, estàs bé?, necessites alguna  
cosa? Jo no sé parlar gaire, ja em coneixes, però tinc diners  
i et puc ajudar. Si em necessites, digues-m’ho, eh? Bütten»

«Gràcies per recordar-te de mi. Estic malalt i no puc  
moure’m de casa. Per què no vens una tarda a veure’m  
i recordarem vells temps? Blenen»

«Felicitats»

«Bon any nou» 

«Felicitats»
Enric LarreuLa (adaptació)

La felicitació
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Digues si les afirmacions següents són certes (C) o falses (F). Corregeix  
les falses.

• L’acció del conte passa pels volts de Cap d’Any.

• Els esdeveniments tenen lloc en un poble costaner.

• En Hans, el carter, havia dut molt poques cartes a en Gruber  
des que treballava de carter en aquella població.

• En Gruber és un home gran.

• En Hans porta una postal a en Gruber que ha escrit ell mateix.

• En Gruber està molta estona rumiant qui li pot haver enviat la felicitació.

En Gruber pensa que en Blenen és la persona que li ha enviat la postal. 
Quins motius considera que pot tenir per haver-ho fet? 

Explica com reacciona en Gruber quan és conscient que algú ha pensat  
en ell.

Per què en Gruber no escriu el remitent a les cartes que envia? Coneixent 
la història, realment, té sentit que ho faci?

Com reaccionen les famílies de la vall en rebre la felicitació d’en Gruber?

Què aconsegueix en Hans amb la seva decisió de dur-li una postal  
a en Gruber?

Relaciona cada personatge amb la proposta que fa a en Gruber.

a. Berta 1.  Que formi part de la nova associació de veïns.

b. Blenen 2.  El convida a dinar.

c. Hassler 3.   Que compti amb ell/a per al que calgui.

d. Bütten 4.  Que el/la vagi a veure una tarda.

Segons el text, com penses que actuarà en Gruber a partir d’ara?

En Gruber havia estat sempre un solitari? Justifica-ho amb fragments del text.

Busca al conte els adjectius que defineixen en Gruber. Copia’ls  
i afegeix-ne un. Després, posa l’activitat en comú amb la resta  
de la classe. Quins adjectius hi heu afegit entre tots?

Explica amb les teves paraules el significat de les expressions següents.  
Si cal, fes servir el diccionari.

a. No fer-se amb ningú.

b.  Fer uns ulls com unes taronges.

Per parelles, penseu en alguna situació en la qual pugueu fer  
de mediadors per resoldre un conflicte entre dues parts. Què faríeu  
per solucionar-lo?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Comprensió lectora
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LA DISCUSSIÓ. ELS ARTICLES PERIODÍSTICS

Escolta els articles periodístics següents i respon.

1. Manca de sensibilitat

• Què motiva la lectora a escriure aquesta carta?

• Com van reaccionar els ocupants del cotxe quan  
la Sra. Rius els va alertar?

• Segons la seva opinió, què demostra l’actitud  
del conductor del cotxe del davant?

• Quina solució proposa la Sra. Rius?

1

Una discussió és un diàleg entre dues o més persones en què s’exa-
mina una qüestió de manera detallada i s’hi presenten raons a favor  
i en contra.

Torneu a escoltar el primer article i, en grups de quatre, discutiu 
quines propostes plantejaríeu per evitar casos com el que s’expliquen.

• Penseu quines propostes faríeu i escriviu les raons que les defensin;  
raoneu els motius per no fer-ne d’altres. Exposeu-ho als companys  
i companyes de grup.

• Escolteu els suggeriments dels membres del grup, valoreu-los  
i acordeu les propostes que exposareu; tothom haurà de cedir  
en alguna cosa.

• Presenteu les vostres iniciatives a la classe. Defenseu amb bones paraules  
i amb educació el que penseu.

3

Llegeix el text i digues quin dels dos articles que has escoltat és 
informatiu, i quin, d’opinió.

Els articles periodístics tenen com a propòsit informar i opinar sobre 
fets d’interès per al públic. Entre ells es troben els textos informatius, 
com les notícies, que informen sobre persones, llocs, accions o esdeve-
niments, i els textos d’opinió o interpretatius, que pretenen divulgar 
idees o comenten i valoren els temes d’actualitat.

2

2. Rescat d’una excursionista a Cadaqués

• Què va succeir?

• On va passar?

• Quan va tenir lloc el rescat?

• Per què van haver de rescatar l’excursionista?

• Com va ser el rescat?

• L’excursionista va cometre una imprudència fent 
aquesta ruta? Justifica’n la resposta.



PIEECLDIMENSIONS CO L 75EECL UNITAT 4

Per indicar la mida d’un element o bé la impressió que ens causa es fan 
servir diminutius, augmentatius i despectius. Aquestes paraules es 
formen afegint diferents sufixos o partícules al final del lexema de la 
paraula primitiva.

• Els diminutius indiquen que alguna cosa és petita. També ser-
veixen per expressar afecte cap a una persona, animal o cosa. Es 
formen afegint els sufixos -et/-eta, -ol/-ola, -ó/-ona, -i/-ina.

• Els augmentatius expressen que alguna cosa és més grossa o més 
gran. També serveixen per indicar que una cosa és bona. Es formen 
amb els sufixos -às/-assa, -arro/-arra.

• Els despectius assenyalen que alguna cosa no agrada. Es formen 
amb els sufixos -ot/-ota, -astre/-astra. De vegades es fan servir aug-
mentatius amb sentit de menyspreu.

Llegeix aquestes oracions.

• Una estrella petita és una estrelleta. 

• Una estrella gran és una estrellassa.

• Una estrella lletja és una estrellota.

1

Escriu els diminutius, els augmentatius i els 
despectius de les paraules següents. Subratlla els 
sufixos que afegeixis en cada cas: veu, mà, bèstia, 
nas, botiga, home, sabata, mocador.

Relaciona els mots següents amb l’oració 
corresponent. Algun té un sentit despectiu? N’hi ha 
que expressin que una cosa és bona?: barcassa, 
cotxàs, fullasses, casassa, peuarro, paperàs. 

• No troba sabates del seu número; calça un 52!

• Aquesta actriu és molt bona. Fa un… 

• El Martí viu en una casa enorme. 

• N’han de tenir una de ben grossa per pescar tant!

• Al veí n’hi ha tocat un en un sorteig.

• Al jardí tenim una planta que en té.

2

3

Identifica els augmentatius, els diminutius i els 
despectius de les frases següents i classifica’ls. 
Encercla els sufixos que els han format. Hi ha 
diminutius usats amb sentit afectuós?

• El seu gatet és una bestiola molt afectuosa i té  
uns ullassos preciosos.

• Han obert la portassa del vell casalot dels afores  
de la vileta.

• L’homenàs va tancar la bocota perquè no se sentís  
la seva veuota.

• El nadó semblava un beneitó amb aquella carona  
que feia. 

Escriu un text breu sobre el Nadal en el qual facis 
servir com a mínim un diminutiu, un augmentatiu  
i un despectiu.

4

5

Tria la paraula adient en cada cas.

Els confits de color ..... (pastel/pastís) serviran 
per decorar el ..... (pastel/pastís) de Nadal.

6

PRECISIÓ LÈXICA

Els diminutius, els augmentatius i els despectius
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Copia aquestes frases i subratlla’n els determinants numerals. Digues  
de quin tipus són.

• He enviat vint-i-quatre felicitacions de Nadal.

• L’Èric és el segon diable dels Pastorets.

• Hem de comprar una dotzena d’ous.

• Ha sobrat un terç del tortell de Reis.

• Els rens caminaran tres mil metres per arribar-hi.

Escriu en lletres els determinants numerals següents. 

25a 1/4 57 17è 41 

362 5è 2/3 279 62è

9è 1/6 1/2 1008 33

Compta objectes que tinguis al teu voltant i expressa’n el nombre  
amb numerals cardinals.

• Quants nens i quantes nenes sou a la classe?

• Quantes cadires, taules i finestres hi ha a la teva classe?

• Quantes potes tenen totes les taules i les cadires de la classe?

• Quants llapis i bolígrafs tens en total a l’estoig?

Llegeix les frases següents i fixa’t en els determinants  
destacats. Què indiquen?

• Ja he cantat prou nadales per avui.

• Hi ha bastanta gent actuant en el pessebre vivent.

• Ha fet moltes galetes i, tot i axí, li ha  
sobrat força massa.

2

3

4

5

Els determinants numerals indiquen una quantitat exacta, ordre, frac-
ció o multiplicació. Es divideixen en tres grups:

• Cardinals: indiquen una quantitat exacta (un/una, dos/dues, vint...).

• Ordinals: indiquen ordre (primer/primera, desè/desena...).

• Partitius: indiquen una part d’una quantitat (mig/mitja, un terç, una 
cinquena part...).

Fixa’t en els determinants destacats. Què indiquen?

• Penjaré cinc boles a l’arbre de Nadal.

• Les neules de la tercera capsa s’han trencat.

• Portaré un quart de les galetes que fem a l’escola.

1

Cal tenir present la norma D-U-C  
per saber quan cal posar guionet  
als nombres. Es posa entre:

•  Les desenes i les unitats (D-U): 
quaranta-sis.

•  Les unitats i les centenes (U-C): 
sis-cents.

Els determinants (II)
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Subratlla els determinats quantitatius que trobis a les oracions següents  
i digues si són variables o invariables.

• Arriben uns quants companys.   • Té molta gana i poc menjar.

• Som més del compte.    • Quina poca paciència.

• Són força amables.    • Hi ha massa menjar.

• Fa moltes preguntes.    • Quants llums veig!

Escriu tres oracions on hi hagi quantitatius acompanyats per la partícula de.

Fixa’t què indiquen els determinants destacats.

• Qualsevol tronc valdrà per fer de tió.

• Algunes persones no celebren el Nadal.

6

7

8

Escriu una oració amb cadascun d’aquests 
determinants indefinits: algunes, cada, mateixa,  
tots, cap, certs, qualsevol, un.

Escriu un text breu en el qual empris les 
combinacions que se’t demanen. Subratlla-les. 

• Numeral ordinal + nom 

• Partitiu + nom

• Quantitatiu invariable + nom

• Quantitatiu variable + nom 

• Indefinit + nom

9

10

Subratlla els determinants d’aquestes oracions  
i digues de quin tipus són.

• No queda gens d’ametlla per fer el massapà.

• Li han regalat cinc barres de torró.

• No sé quant temps trigarà.

• Aquesta ponsètia té moltes fulles.

• Sempre posa les mateixes nadales.

• Va encarregar mig quilo de neules.

• Ha dut una capsa amb una dotzena  
de serrellets.

11

Els determinants indefinits indiquen un aspecte molt imprecís del nom 
que acompanyen. Alguns són: algun, alguna, alguns, algunes; cada un, cada 
una; mateix, mateixa, mateixos, mateixes; tot, tota, tots, totes; cap; altre, altra, 
altres; un, una, uns, unes; cert, certa, certs, certes; tal, tals; qualsevol; cada.

Els determinants quantitatius indiquen una quantitat sense concretar-la. 
Poden ser variables o invariables. Els variables concorden en gènere i 
nombre amb el nom que acompanyen (en el cas de gaire, només en nom-
bre). Els invariables tenen una sola forma. Alguns quantitatius es poden 
trobar acompanyats per la paraula de (més de, menys de). Alguns són:

• Variables: quant, quanta, quants, quantes; tant, tanta, tants, tantes; 
molt, molta, molts, moltes; poc, poca, pocs, poques; bastant, bastanta, 
bastants, bastantes; gaire, gaires.

• Invariables: més, menys, prou, força, massa, gens.
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Omple els buits amb una vocal accentuada quan calgui. Per què les has 
accentuat?

env.....s seg.....n  autob.....s passad.....s

cami..... pag.....s  cav.....ll germ.....

Escriu al quadern el nom de les imatges següents i respon.

• Segons la posició de la seva síl·laba tònica, quin tipus de paraules són?

• Quines no han de dur accent gràfic? Per què?

Per parelles, escriviu sis paraules esdrúixoles i poseu-les en comú  
amb la resta de la classe. Podeu consultar el diccionari.

Accentua aquests mots quan convingui: liquid, bacalla, tonica,  
cantessiu, guanyador, fisica, estudiaveu, enten, quimica, correbou, 
monoton, gimnas, dormissiu, tobogan, harmonica, teixieu, piruleta, 
llagrima, pastis, musica.

3

4

5

6

Hi ha paraules que porten accent gràfic a la síl·laba tònica. El duen quan 
compleixen les normes següents:

• Les paraules agudes s’accentuen quan acaben en vocal, vocal + s, 
-en, -in. No s’accentuen si acaben en diftong (dinou).

• Les planes, quan no acaben en cap de les terminacions anteriors i 
acaben en diftong decreixent (com en el cas de les terminacions ver-
bals -àveu, -íeu, -éssiu, -íssiu).

• Les esdrúixoles s’accentuen totes.

Per parelles, llegiu els grups de paraules següents i digueu què té  
en comú cada parella. Fixeu-vos en la síl·laba tònica.

felicitació – postal carta – telèfon pàgina – bústia

Digues si les paraules següents són agudes, planes o esdrúixoles.  
Fixa’t quan s’accentuen. 

sofà àrbitre pretén vuitè

estómac barnús coixí xampú

èxit cançó espàtula accés

1

2

Les normes d’accentuació

Segons la posició de la síl·laba tònica 
d’un mot, aquest pot ser agut (última), 
pla (penúltima) o esdrúixol 
(antepenúltima).
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Per parelles, llegiu les frases següents i expliqueu què observeu  
en les paraules destacades de cada oració.

• El mes de desembre és el més bonic de l’any.

• Aquest be s’ha adaptat al nou ramat molt bé.

7

Completa el text següent amb paraules del quadre anterior.

• El ..... escalfa el ..... perquè sigui fèrtil.

• ..... vas a la festa jo també diré ‘.....’ a la invitació.

• ..... faràs per sopar? El ..... tu vulguis.

• El ..... Zeus ..... un regal als humans.

• ..... les set del vespre i l’Ona ja té ..... .

• No conec l’..... d’aquest aparell. ..... he de preguntar com funciona.

Escriu una oració per a cada parella de paraules on en mostris  
el significat.

mà – ma món – mon pèl – pel té – te

Accentua les paraules d’aquest text que ho necessitin.

Les pagines del llibre cauen de la seva ma. Que esta passant? Aixo es 
increïble! Com mes ho pensa menys clar ho te. I si te poders magics? 
Recorda que li van dir: «Una nit de Nadal, quan menys us ho espereu, 
el vostre poder es mostrara. Prepareu-vos.»

Fes el dictat.

8

9

10

11

Hi ha paraules monosíl·labes que s’escriuen igual, però que tenen significats diferents. Per reconèixer-los, una 
de les dues porta accent. Aquest tipus d’accent gràfic es coneix com a accent diacrític.

En català hi ha quinze paraules que poden dur accent diacrític: 

Amb accent Sense accent Amb accent Sense accent

bé (de bona manera)

déu (divinitat)

és (verb ser)

mà (part del cos)

més (quantitat)

món (la terra)

pèl, pèls (cabell)

be (ovella)

deu (quantitat; verb deure)

es (pronom reflexiu: es pentina)

ma (que és meva)

mes (part de l’any)

mon (que és meu)

pel, pels (per + el, per + els)

què (pronom interrogatiu, equival 
a ‘quina cosa’)

sé (verb saber)

sí (afirmació)

són (verb ser)

sòl (terra)

té (verb tenir)

ús (verb usar)

vós (pronom personal)

que (pronom relatiu,  
conjunció)

se (pronom feble: pentinar-se)

si (condicional)

son (ganes de dormir)

sol (astre)

te (infusió)

us (pronom feble: us pentineu)

vos (pronom feble: pentineu-vos)

L’accent diacrític
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OPINIÓ Cartes al director

Protegim els boscos

Aquest estiu vaig fer una estada a la casa de colònies 
«La Tramuntana», a prop dels Estanys de Capmany. 
Només feia dos dies que havíem arribat quan es va 
produir el gran incendi de l’Alt Empordà. Vam haver 
de ser evacuats de seguida. Quan l’encarregat de la 
casa ens va reunir a tots i ens ho va dir, ens vam 
espantar molt. Gràcies als fantàstics monitors de l’es-
plai Els Minairons de Pont de Suert, als propietaris 
de la casa i l’ajut dels Mossos d’Esquadra i dels mili-
tars de Sant Climent, tot va acabar com una gran 
aventura i, jugant, jugant, gairebé ni ens vam adonar 
del terrible incident que passava al nostre voltant.

Només van ser dos dies, però em recordo que l’en-
torn era preciós i el bosc d’alzines era fantàstic.

I ara em pregunto, quants anys es necessitaran 
perquè creixi tot el que es va cremar en un tres 
i no res i que altres nens com jo hi puguin tornar i 
gaudir-ne? Per això, voldria dir a tothom que al 
bosc s’ha de vigilar molt, tant grans com petits, 
que res del que fem pugui provocar un incendi 
i un desastre tan gran. Ara sé que va ser per culpa 
d’una burilla de cigarreta que algú va llençar des 
de la finestra d’un cotxe.

Proposo que es prohibeixi fumar en aquests 
espais amb molt bosc i perill d’incendi a l’estiu, 
encara que es vagi en cotxe, i posar multes a 
aquells que ho facin. Entre tots hem de tenir cura 
del medi ambient.

Arlet Puig Carbonell 
15 de setembre de 2019, Cambrils 

LES CARTES AL DIRECTOR
UNITAT 4

Llegeix aquesta carta al director.1

De quin tipus de carta al director creus que es tracta? 
Justifica’n la resposta.

a. Una opinió

b. Un comentari

c. Un agraïment

d. Una queixa

e. Un anunci 

f. Una notícia i la proposta conseqüent

g. Una resposta a una altra carta

Creus que és útil una secció als diaris en què  
els ciutadans puguin expressar-se sobre temes  
que els afecten directament? Per què?

En grups de quatre, analitzeu la secció d’opinió  
d’un diari (en paper o digital) i busqueu diferents 
tipus de cartes al director. En acabat, presenteu-les  
a la resta de la classe. Quins temes us han cridat més 
l’atenció?

4

5

6

Respon aquestes preguntes.

• Quin títol té la carta?

• A qui va adreçada?

• Què li va saber més greu a l’autora de la carta?

• Quines raons la porten a escriure-la?

• Quina proposta fa?

• Què en penses, d’aquesta situació?

• Estàs d’acord amb el que proposa? Justifica’n  
la resposta.

Tria per què l’ha escrita la seva autora.

a. Per criticar la gent que provoca incendis  
als boscos.

b. Per explicar com l’incendi va afectar les colònies  
que estava realitzant.

c. Per expressar el que pensa de les conseqüències  
de la manca de civisme al bosc.

2

3
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Dins la secció d’opinió d’un diari, s’hi troben les cartes al director. Van 
adreçades al director i els lectors hi exposen opinions, queixes, agraïments, 
etc., sobre esdeveniments d’actualitat, qüestions personals o articles publi-
cats al diari. Aquestes cartes han de ser curtes i han d’anar signades.

Llegeix i observa amb atenció les parts d’aquesta carta al director.

Despesa energètica

L’hivern és a punt de començar, les temperatures ja han baixat i, com 
cada any, ens preparem per no passar fred engegant la calefacció de les 
cases, les botigues i els edificis públics. El consum d’energia es dispara.

Passem per davant de les portes automàtiques dels grans magat-
zems i notem l’alenada d’escalfor que surt de l’edifici. Entrem en 
locals i la gent va en màniga curta perquè la temperatura interior 
és de 30º, com en ple estiu. Tota aquesta despesa és necessària? No 
cal passar fred, però tampoc no cal malbaratar combustible ni 
pagar unes factures astronòmiques a final de mes.

Proposo una temperatura màxima de 22º als habitatges, a les boti-
gues i els locals d’esbarjo, i portar una samarreta de màniga llarga 
o un jersei. Estalviarem diners i farem un favor al medi ambient.

Aturem-nos i pensem-hi.

Biel Guitart Juncosa 
7 de desembre de 2019, Badalona

Escriu una carta al diari per expressar una opinió sobre algun tema 
relacionat amb la vida diària a l’escola, al teu barri o a la teva localitat.

7

8

Títol

Introducció 
motiu de la carta

Cos 
raons exposades

Conclusió 
proposta que es fa

Signatura, data i lloc

R
EV

IS
A• Verifica que el motiu de la carta és clar, que les raons 

estan justificades i que la proposta és assenyada.

• Assegura’t que el llenguatge és respectuós. 

• Comprova que el títol deixa entreveure el motiu  
que et porta a escriure la carta.

• Repassa l’ortografia i la puntuació.

ES
C

R
IU• Redacta un esborrany i escriu un títol que 

suggereixi el contingut de la carta.

• Fes servir fórmules per fer propostes: plantejo, 
suggereixo, convido a, ofereixo, etc.

PE
N

SA • Busca el tema sobre el qual escriuràs la carta  
i pensa una proposta per millorar-lo.

• Planifica el contingut de la carta. Fixa’t en 
l’esquema següent: 

Tema a exposar

raonsmotiu proposta
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En els textos literaris el llenguatge s’utilitza d’una manera especial: és 
tan important el que es vol transmetre com la forma en què es fa. 

El llenguatge literari és ric i utilitza molts adjectius qualificatius per 
explicar com són els personatges i on tenen lloc els fets que es descriuen.

Els autors utilitzen el llenguatge de maneres diferents segons el que vo-
len transmetre i amb la intenció de produir uns efectes expressius de-
terminats. Així, el llenguatge que fan servir pot ser:

• culte, molt elaborat, amb mots d’ús poc habitual i molts recursos literaris;

• estàndard, de to neutre, capaç de ser entès pel màxim nombre de persones;

• col·loquial, molt expressiu i espontani.

Quines paraules faries servir per expressar una emoció molt intensa? 
Com ho il·lustraries?

3

RACÓ CREATIU

Quin llenguatge es fa servir en cada un dels fragments literaris següents?  
Justifica’n la resposta.

Pujà a l’autobús amb recança. Tanta il·lusió que li 
feia el projecte durant aquella petita grip, mentre 
s’arrossegaven les hores lentes i desvagades i ara, en 
el moment de realitzar-lo, ja hi hauria renunciat. 
S’adonava fins a quin punt l’havien emperesida els 
quinze dies passats en un racó tranquil a prop de 
Capri, present el sol d’aquell febrer desarmat i bonàs.

Rosa Leveroni

Van endur-se les coses més indispensables i al cap 
de dos dies, després de tres viatges, van instal·lar-se 
per tot l’estiu als antics quarters, on van reprendre 
la vida d’abans, ben conscients que, fos com fos, 
seria provisional. Per això, aquesta vegada, no es 
van preocupar de reunir reserves de menjar; a co-
mençament de tardor, se n’anirien.

Manuel de Pedrolo

Això és vida... Què és aquest soroll? El mòbil?

—Sí?

—Nefertona, segur que no saps qui soc!!!

Acabo de tenir un col·lapse neuronal. Les patates s’han escampat 
per terra del bot que he fet i acaben d’expulsar el concursant més 
guaperes del concurs.

—Sorpresa! M’acabo de comprar un mòbil de nova gernació.

—Ui, tieta... que bé. Però truquen a la porta.

—És clar que truquen a la porta. Soc jo.
Núria Pradas (adaptació)

En grups de quatre, busqueu fragments literaris que corresponguin  
al llenguatge culte, col·loquial i estàndard. Quins fragments sentiu  
més propers? Quins més distants? Per què?

1

2

El llenguatge literari
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Una llengua és un sistema de comunicació oral 
format per paraules i unes regles que comparteix una 
comunitat, que les fa servir per parlar i entendre’s. La 
majoria de les llengües també s’escriuen. 

Al món hi ha unes 6 000 llengües, aproximadament 
la meitat de les quals estan en perill de desaparició. 

Les llengües són una forma d’expressió cultural; per 
això és important respectar-les i treballar per a la 
seva conservació.

Entre tota la classe, feu una enquesta als companys i les companyes  
del vostre curs per saber quines llengües parlen i elaboreu-ne una llista. 
Quina és la més parlada? I la que menys?

Per parelles, escolliu una llengua de la llista, entreu al web  
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/MapesVius/mapes/, i responeu  
les preguntes següents.

• Quantes persones parlen aquesta llengua?

• On es parla? És pròpia d’un país o de més d’un?

• Hi ha una majoria o una minoria de persones que parlen la llengua  
en aquests territoris?

• Quines altres llengües s’hi parlen?

• Hi ha cap llengua que estigui en perill de desaparèixer als territoris on es parla 
la llengua que heu triat? Quina?

Feu una exposició a classe amb la informació que heu trobat. Les dades 
de les diferents llengües que heu investigat coincideixen? En quins 
aspectes són diferents?

Llegeix el text següent i, entre tota la classe, responeu les preguntes.

L’any 1999 l’anciana Natalia Sangama, referint-se al chamicuro, una 
llengua araucana que aleshores només tenia vuit parlants, va dir:

«Somio en chamicuro,  
però no puc explicar els meus somnis a ningú,  
perquè no hi ha ningú més 
que parli chamicuro.  
Que solitari és ser el darrer.»

• A quina llengua es refereix aquest text? D’on prové?

• Per què l’autora del text no pot explicar els seus somnis a ningú?

• Què penseu que ha pogut passar amb aquesta llengua?

En grups de quatre, busqueu informació sobre la llengua de la qual parla 
el text de Natalia Sangama.

1

2

3

4

5

Les llengües al món
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QUÈ HE APRÈS?
UNITAT 4

Prou televisió!

Els Dixon tenien un televisor, com quasi tothom. La 
senyora Dixon s’entusiasmava amb les comèdies i 
els programes de gimnàstica. El senyor Dixon 
seguia el curs de cuina dels dimecres al vespre. 
Però el nen i la nena s’ho empassaven tot! Mai feien 
els deures ni ajudaven a fer la neteja de la casa. Els 
senyors Dixon estaven molt enfadats. Això no ana-
va bé!

Així que l’home va desendollar l’aparell, el va portar 
escales amunt i el va tancar dins d’un vell armari de 
roba.

—Des d’ara només la mirareu cada cap de setmana 
—va sentenciar.

Els nens estaven enfurismats. Però, és clar, dimarts, 
el senyor Dixon va haver de carretejar el televisor 
perquè la seva dona no es perdés el programa de 
gimnàstica. Dimecres, una altra vegada, perquè ell 
volia seguir el seu curs de cuina. Dijous, la filla 
havia de mirar un documental per a la classe d’his-
tòria. I divendres feien el darrer capítol del Corsari 
Negre i ningú no se’l volia perdre! L’home es va can-
sar de carretejar tant l’aparell que el nen i la nena 
van tornar a veure la televisió tothora. Estaven  
desesperats!

Un dia, el senyor Dixon va decidir que ja n’hi havia 
prou. Va clavar una bona ullada a l’aparador del 
menjador i va somriure maliciosament: tenia una 

idea. Quan els seus fills van tornar de l’escola, el 
televisor havia desaparegut.

—No hi haurà més televisor en aquesta casa —va dir 
el senyor Dixon—. He portat l’aparell a la botiga d’ar-
ticles de segona mà per vendre’l.

Naturalment, els nois no se’l van creure i van córrer 
escales amunt, però a l’armari de la roba no hi era, 
l’aparell.

—Vinga, pare, on l’has posat? —preguntaven sense 
parar.

L’endemà al matí, camí de l’escola, ho van descobrir 
ells mateixos: a l’aparador de la botiga de segona mà, 
estava el seu televisor!

Philippe Dupasquier (adaptació)

Ordena les frases que resumeixen els fets  
de la història.

• El senyor Dixon va desendollar l’aparell i el va tancar 
en un armari. 

• El televisor va desaparèixer. 

• Els fills van tornar a veure el televisor tothora. 

• El senyor Dixon va carretejar l’aparell amunt i avall 
durant uns dies perquè tots poguessin veure els 
programes que els agradaven. 

• Els germans van descobrir que el seu televisor estava 
a la botiga d’objectes de segona mà. 

1 • Els fills es van enfadar perquè només els deixaven 
veure el televisor el cap de setmana. 

• Els Dixon tenien un televisor i es passaven el dia 
enganxats a l’aparell. 

• Estaven desesperats perquè els seus fills no paraven 
de mirar la televisió i no feien deures.

Escriu l’inici i el final del paràgraf on es  
manifesta la dependència que els Dixon tenen  
del televisor. 

Quin tipus de llenguatge ha fet servir l’autor  
de la lectura? Justifica-ho.

2

3
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Tria què vol dir cadascuna de les frases següents 
extretes del text:

• «El nen i la nena s’ho empassaven tot.»

a. Es menjaven tot el que els posaven a taula.

b. Menjaven tot el que deien els anuncis.

c. Veien tot tipus de programes de televisió.

• «El senyor Dixon va haver de carretejar el televisor.»

a. Duia el televisor cap aquí i cap allà.

b. Movia l’aparell damunt un carretó.

c. El va posar al damunt d’un carretó per veure’l.

• «Somriure maliciosament.»

a. Somriure de manera bondadosa.

b. Somriure ingènuament.

c. Somriure de manera astuta.

Escriu els diminutius, els augmentatius i els 
despectius de les paraules següents del text  
i classifica’ls. Després, encercla els sufixos  
que hagis afegit en cada cas.

cuina dona nena capítol armari programa

En l’activitat anterior has escrit algun augmentatiu 
que expressi que alguna cosa és bona? I algun 
diminutiu amb sentit afectuós?

4

5

6

Busca a la lectura i escriu els determinants numerals, 
quantitatius i indefinits que hi trobis. Digues de quin 
tipus són?

Classifica els determinants numerals del text segons 
que siguin cardinals, ordinals o partitius:

Un terç dels companys de classe segueixen set 
sèries a la vegada. L’àvia ho va haver de sentir dues 
vegades per creure-s’ho. Ella explica que la prime-
ra que va veure era en blanc i negre.

Cardinals Ordinals Partitius

Completa la taula amb dues paraules de cada tipus 
extretes del text.

Agudes  
amb  

accent

Agudes 
sense  
accent

Planes  
amb  

accent

Planes  
sense  
accent

Esdrúixoles

Escriu les paraules del text que porten accent diacrític 
i explica’n el significat quan en porten i quan no.

Fes el dictat.

Digues el nom de tres llengües diferents de les que tu 
fas servir i els països on es parlen.

7

8

9

10

11

12

TENS EL PODER

Explica què és una discussió i feu-ne una a classe a partir de la  
dependència de la televisió de moltes famílies. Com ho resoldríeu?

Escriu una carta al diari de la teva localitat per expressar la teva opinió  
sobre l’ús que s’hauria de fer de la televisió per aprofitar-ne els avantatges.

Avalua’t utilitzant molt, força, poc o gens.

• Sé com participar en una discussió.

• Conec com es formen els diminutius, els augmentatius  
i els despectius.

• Identifico els determinants numerals, quantitatius  
i indefinits.

• Conec les normes d’accentuació i els mots amb accent 
diacrític.

• Sé com escriure una carta al director.

• Reconec el tipus de llenguatge emprat en els textos 
literaris.

• Conec la varietat de llengües que hi ha al món.

• He après coses noves o n’he reforçat d’altres.

• He dedicat el temps necessari al meu  
aprenentatge.

13

14

15
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