
Castellà

Completa las siguientes frases con g o j:

1 .- Una                estoría es una oficina donde te resuelven asuntos de empresas, seguros, 
trabajo, etc. 

2 .- Un para          e es un lugar lejano y aislado.
3 .- Los Gobiernos Autónomos se dividen en Conse  erías: de Educación, de 
Industria... 

4 .- El verbo                esticular significa hacer gestos y muecas.

5 .- Afli      ir a alguien es causarle tristeza.
6 - Homena              ear a alguien es hacer algo en su honor.

 7 .- Tú eres de la _eneración de mis abuelos.

8 .- Una norma, costumbre o ley que está vi  ente es la que está en 
uso.

 9 .- Vimos el suelo mojado y dedu_ imos que había llovido.

10 .- No tradu                         e nada del texto que nos habían mandado.

11 .- Un pota          e es un caldo de legumbres con verduras, patatas u otras 
cosas. 

12 .- Algo verti                  inoso es algo muy rápido o que produce vértigo.

13 .- El hijo primo                          nito es el primero de una familia.

14 .- Una barra alrededor de la cual gira un cuerpo es un e
e. 

15 .- Me di                iste que no te llamara, así que no te 
enfades.

16 .- La lin                  üística es la ciencia que estudia el 
lenguaje. 

17 .- Tra                 imos poca comida para tantos.

18 .- Lo que no está claro es ambi_                            uo.

19 .- E              ercitar es aprender algo repitiéndolo mucho.

20 .- Se llama            estación al tiempo que está el feto en el vientre de la madre de los 
mamíferos. 

21 21 .- Algo que sucede       eneralmente es que sucede frecuentemente.
22 .- Algo  que produce una enfermedad es pató_                           eno.

23 .- Una exi                           encia es una reclamación fuerte o caprichosa de algo.

24 .- Hablar sin amba         es significa hablar sin rodeos, es decir, hablar claramente, ir al
grano. 

25 25 .- Una       esta es el conjunto de hazañas de un personaje o de un pueblo.

26 .- Un e               emplar es cada uno de los libros, periódicos o discos de una misma 
edición. 

27 .- Al darse el golpe, Ana hizo un                 esto de dolor.

28 .- Quien tiene un liti                   io con alguien tiene un problema que requiere un 
juicio.



 29 .- No di                imos absolutamente nada.

30 .- Una característica                   enérica es la que tienen todos los seres de la misma 
especie. 
31 .- Un sexa                 enario es una persona de entre 60 y 69 años.

32 .- Un _esto es un movimiento de las manos o cara que expresa algo.

33 .- La conser                           ería es el lugar donde suele estar el conserje de una entidad.

34 .-            eneración:l conjunto de personas de edades aproximadas que viven en una misma 
época. 

35 .- Ho                  ear con "h" es pasar las hojas de un libro y ojear sin "h" es mirar algo 
atentamente.

36 .- Hacer la                     estión de un asunto es hacer lo necesario para 
solucionarlo. 

37 .- Amba                   es es una excepción a la regla 281 y significa rodeo.

38 .- Las cosas homo                  éneas tienen características comunes y las heterogéneas, 
distintas. 

39 .- Tener un presa                    io es creer haber adivinado lo que va a pasar.
40 .- Un político actúa con demago                  ia cuando promete cosas que no puede 
cumplir. 

41 .- Llamamos pedi                 üeño a una persona que pide mucho.

42- Pedro flo                        eó mucho al final del curso y empezó a sacar malas notas.

43- Un                    enerador es un aparato que transforma el movimiento en energía 
eléctrica. 

44 .- He comprado tres e                  emplares de este libro.

45.- No confundas conser_              ería con Consejería.

46- Un e                   ecutivo es una persona que desempeña un cargo de dirección en una 
empresa. 

47 .- Extremadura tiene riqueza cine                  ética, es decir, tiene mucha caza.

48 .- Decimos que una persona es vir                 en cuando no ha tenido relaciones 
sexuales.

49 .- Por lo que me contaste dedu                   e quién era el culpable.



EXERCICIS DEL COMPLEMENT DIRECTE I EL COMPLEMENT INDIRECTE

1. Exercicis per repassar el complement directe i el complement indirecte:

Digués si el complement subratllat de les frases següents és directe o indirecte:

Exemple: Havia perdut el bolígraf.    CD

1. En Joan pinta la cuina. CD

2. La Roser explica contes.

3. Vam comprar moltes pilotes.

4. Menjaven coca amb recapte.

5. Volia regalar un llibre a l’Anna.

6. Vaig deixar la bicicleta a la Marta.

7. Han comprat unes sabates per la Roser.

8. Va dir que no vindria.

9. Sempre amagava les joguines.

10. Escric una carta per a l’àvia.

11. La Núria escrivia contes per a infants.

12. La Núria escrivia contes per a infants.

2. Subratlla els complements de les frases i digués si són complement directe o indirecte:

Exemple: Regalarem una bicicleta a la Maria.    Una bicicleta CD.     A la Maria. CI.

Frase Complement directe (CD) Complement Indirecte ( CI )

1. Han avisat el metge

2. Portava una camisa verda.

3. Va regalar flors a l’àvia.

4. Explicava un conte a la Mireia.

5. Regalaven taronges a tots els 
visitant.

6. Posava la bufanda a les nenes.

7. Va rostir pollastres per a tota la 
família.

8. Collia flors.

9. Regalaré un llibre a en Sergi.

10. Van veure en Floquet de Neu.



3. Completa les frases següents amb el complement que hi falta i digues si es directe o indirecte.

novel·les, veces, la lliçó, la televisió, roses, un jersei, beques, llibres, les veïnes, la Mireia, a la
mainada, llengües

Exemple: Regalaven contes ...............................
a la mainada. (CI)

1. Donarem .............................................................. als coloms.
2. L’àvia va fer ......................................................... per a cada nét.
3. Per Sant Jordi regalaven ......................................... als clients.
4. Ajudava .................................................... a fer els deures.
5. Comprava .................................................. de segona mà.
6. Preguntarà .......................................................... a tots els alumnes.
7. Donava magranes a ....................................................  .
8. Aquella dona sempre bullia ......................................... .
9. Miraven ................................................ tota la tarda.
10. Ofereixen .............................................. als investigadors joves.
11. Llegien .................................................... estrangeres.



LA PARONÍMIA 

Són dos mots que s´assemblen en pronúncia i grafia però són de significats diferents: 
caravel.la-calavera, aleshores-a les hores; alhora-a l’hora, apart-a part, enlloc- en lloc, 
gairebé- gaire bé,perquè- per què, potser- pot ser…. O bé s´escriuen igual i es pronuncien
diferent: golf d´esport (o oberta) golf geogràfic (o tancada). 

Dos mots parònims s'assemblen molt en la forma o el significant, de manera que es 
poden confondre o donar peu a jocs de paraules, encara que els seus significats siguin 
ben diferents. Usar parònims és un recurs freqüent en literatura (especialment amb 
intenció burlesca) i en la publicitat, per remarcar el nom de la marca o producte que 
s'anuncia. Els parònims han estat anomenats de vegades falsos homònims, per la 
proximitar amb aquest fenomen. Més exemples: Que hi ha neu? / Que hi aneu? L'arrosser
/ La Roser 

Llegeix la diferència entre aquests quatre parònims i fes l‘exercici de sota:
 HEM; verb haver, SEMPRE VA SEGUIT D‘UN ALTRE VERB EN PARTICIPI (hem 

rigut, hem viatjat, hem entès, hem somiat, hem vist....)
 EM:―”a mi”, sempre va davant d‘un verb conjugat normalment (em diràs, em 

regalaràs, em portaràs, em porta, em va portar, em pensava, em vaig pensar, em 
portaria...)

 AMB: preposició de companyia (castellà ―”con”) o per mitjans de transport (Pa 
amb tomàquet, Carn amb all-i-oli, El Pere va amb la Maria, amb cotxe, amb 
bicicleta...)

 EN: preposició de lloc si va davant d‘un nom o adverbi, o de temps, si va davant 
d‘un verb (castellà: ―”en” en el cas del lloc i ―”al” en cas del temps) També en 
frases fetes (Està en aquell calaix, en aquest estoig, en la darrera cruïlla, en la 
propera cantonada, en acabat, en arribar, en esclatar, en un tres i no res, en un 
moment...)

Poseu el que toqui:
Ahir vaig parlar ..............................el teu germà
Pel meu aniversari ..............................van regalar només llibres.
Hem vingut ........................................bicicleta
Ho he fet .......................................quatre esgarrapades
Ha escrit un llibre ......................................quinze dies
Com més va, més penso .........................allò que ens va dir
.............................fet la feina molt aviat
............................la pràctica ho faràs millor. 
..............................sembla que plourà 
...............................penso que serà festa, el dia 12. 
.................................tren hi arribaríem tard 
............................vist la Volta Ciclista a Catalunya 
.................................tu no hi podem anar 
..................................arribar, ve veure el lladre escapant-se. 
...........................van regalar un llibre molt bonic 
...................................vols dir què ............................aconseguit? 
........................................fa por sortir al carrer per les nits. 
No .................. diguis que no pots venir! 
.................................comprat aquests vestits per a la festa de demà 
Desa-ho............................aquella maleta. 



Avui faré bacallà ...............................samfaina per dinar 
...............................omplert la bossa de menjar de gos. 
...............................portat el diari pel teu pare. 
.....................això que dius, sembla que ja ...................arribat al cap del carrer. 
Avui, .........................el teu amic, .........................vist com un pescador posava l‘esquer a 
l‘.......................... 
Vols que et pagui ........................un taló o ...................metàl.lic?



EN MIRAR LA PEL.LÍCULA

Es pot treballar tot mirant i aturant la imatge o en forma de fitxa d’observació

1. L’ACCIÓ

Espai i †emps:

A quina època passa la pel·lícula On passa 
l’acció?

Descriure els escenaris interiors o exteriors on passa l’acció

Espai                             Descripció                                           Orfanat

Bo†iga de †aü†s Casa de 

Fagin

2. ELS PERSONATGES

Buscar els adjectius que millor defineixin els personatges

Descripció física

Descripció psicolòqica
Oliv
er 
Bum
ble 
Fagi
n
Bill Sikes 
Soberwerr
y

Brownlow

“ AJUDA
Trets físics
Algunes observacions que es poden fer:
-Aspecte físic general: alt, prim, ros, for†,
-Com gesticula, com es mou: elegant. nerviós,

Trets psicològics



Buscor algun adjectiu que vogi bé per a usar en la descripció dels personatges
bondadós perseverant generós humil
calma† solidari indiferent obedien†
†oIeron† ordena† impacient colèric
pacient voluntariós sincer respectuós
delico† amical bondadós apassiono†



COMPRENSIÖ DEL FILM

Preguntar:

 Què ens diu aquest film sobre els infants?

 Es una icció i pot passar en la realitat?

 T’has posat a la pell d'Oliver ?

 Com creus que haguessis reaccionat tu?

 Quin sentiment et  provoca l'actitud de..................(proposar distints personatges)?
f.. Quin altre tı́tol li posaries a la pel·lıćula?

Resumeix l’argument del ilm en 5 ratlles



MEDI SOCIAL: TEMA 4

1. Observa aquestes tres façanes:

1.1. Identifica l’estil arquitectònic a què pertany cada imatge i digues a quin segle o segles els edificis 
es feien seguint aquest estil.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________

1.2. Fent referència a les fotografies, indica algunes característiques essencials de cadascun d’aquests 
estils arquitectònics.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________



2. Llegeix atentament el text i contesta les preguntes:

2.1 Què explica el navegant al seu diari? Per què creus que van arribar a una situació com aquesta?

2.2 Explica el significat de les paraules fortor, corrompuda, caravel·la, cofa i Nou Món.

Fortor:
Corrompuda:
Caravel·la:
Cofa:
Nou Món:

2.3 Posa un títol al text que resumeixi en poques paraules de què tracta aquest fragment.

2.4 Digues a quin segle pertany probablement el text i justifica-ho.

2.5 Creus que els mariners d’avui en dia passen per les mateixes situacions? Què ha canviat?



3. Llegeix el resum d’alguns dels articles de la Constitució del 1812. Després, explica amb paraules 
teves què proposa cadascun.

Explicació:



4. Llegeix les afirmacions següents i identifica si són veritables o falses. Les que no siguin certes, 
substitueix-les per una redacció correcta.

· A l’inici de l’Edat Moderna es va difondre l’Humanisme, una nova manera de pensar que canviava la 
visió medieval del món.

· Els Reis Catòlics, Ferran i Isabel, van unir les corones de França i Portugal amb el seu matrimoni. 
Així van crear la monarquia hispànica.

· Les expedicions marítimes dels segles XV i XVI van ser possibles gràcies als avenços científics i 
tècnics: la caravel·la, la brúixola, l’astrolabi i els portolans.

· L’imperi dels Àustries va tenir una crisi al segle XVI i una etapa d’esplendor al segle XVII.



5. Llegeix el text d’aquestes dues cartes i contesta les preguntes següents:

Aquestes cartes estan escrites per dues persones que han anat a viure a una ciutat industrial, al segle 
XIX. Has de deduir a quin grup social pertany cadascuna. Per fer-ho, has de tenir en compte això:

Quin és el nivell d’educació, quin treball o activitat fan, quina diferència de 
nivell econòmic tenen, com és la vida dels fills, quina mena de cases habiten i 
quina diferència hi ha en el nivell de confort de l’una i l’altra?



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


