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DEPARTAMENT DE LLENGUA CATALANA 

2a tramesa de activitats i tasques confinament  (penjades a Moodle) 

1r ESO  Professora Mireia Ribó i Xavier Guitart 

_Llibre de text 1r ESO pàg. 171 “El significat dels mots. Els sinònims” Cal 
llegir l’explicació i fer els exercicis 1,2,3 
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CMPRENC EL QUE HE LLEGIT 
 

1. Senyala des de quan està documentada l’existència de la mona de Pasqua. 

Des del segle XIX. 
Des del segle 
XV o abans.  
Des de ben 
entrat el segle 
XX. 

2. Omple els buits o bé subratlla l’element correcte de cada enumeració: 

«La mona de Pasqua és                              característic del dia de                              
És costum que (els pares / els padrins / els avis) regalin la mona (als nens petits 
/ als fills / als fillols). Fa uns quants anys, s’hi posaven                               amb la 
closca pintada, (un per cada any de l’infant / un per cada infant de la casa / a 
voluntat de qui la regalava).» 

 
3. Marca la resposta correcta: Originàriament, es feia... 

...amb pasta de pa més enriquida. 

...de mantega i xocolata, adornada amb plomalls i fruita confitada. 

...amb una base de pa de pessic i ous. 
 

4. Explica quina forma tenia la mona, en alguns llocs, perquè fos considerada símbol de 
fecunditat. 

 

5. Digues si aquestes afirmacions són certes o falses: 

El costum de menjar la mona està relacionat des d’antic amb la Pasqua. 
És possible que l’origen de la mona provingui de costums grecs, 
romans o celtes. La paraula mona prové de la paraula grega 
muníquia. 
És possible que la paraula mona provingui del mot àrab mûna. 

 
6. Digues algun menjar típic de la Pasqua a les Illes Balears. 

 
7. A quina estació de l’any es regala la mona? Hi ha alguna referència en el text que t’ho indiqui? 

 

8. Digues si les següents afirmacions són certes (C) o falses (F): 

A Roma, es feien ofrenes a la deessa Ceres a finals de la tardor. 
Un dels possibles orígens de la paraula mona és un tribut 
pagat pels àrabs. Per a la tradició cèltica, l’u de maig és el 
dia de la Pasqua Florida. 
Monus en llatí vol dir panera. 

 
9. Explica per què hi ha ous de xocolata, avui dia, a les mones de Pasqua. 

 
10. Coneixes altres festes que se celebrin amb dolços? Quines? 
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2n ESO     Professor David Ginabreda 
 

Seguim confinats: 
Hola famílies, ja que la incertesa del moment, no ens permet saber quan durarà 
aquesta situació, aprofito per remarcar que els vostres fills i filles han d’anar treballant 
la matèria, a poc a poc, sense neguitejar-se, ja que la feina demanada no és avaluable, 
si no una manera de no perdre el fil dels estudis i comprovar si s’ha treballat durant 
aquest espai de temps, indefinit. I d’aquesta manera, també poder continuar 
treballant, un cop tornem a la normalitat. 

Per tant, a part d’anar fent la feina demanada els primers 15 dies, seria profitós , 
agafar una bona lectura, i anar llegint una mica, cada dia. Podeu accedir a la 
plataforma digital per fer exercicis de reforç, o algun llibre en pape, de repàs de català. 

També podeu fer les comprensions lectores d’algunes unitats que no hem fet durant el 
curs, del llibre de text de classe. A més a més, també podeu escriure el vostre diari 
personal “Dies de confinament” en què podeu anar explicant tot allò que us està 
passant aquests dies i els sentiment que us està provocant aquesta situació tant 
insòlita. 

Vull tornar ha aclarir que no cal fer-ho tot, però són idees prou interessants per 
mantenir-vos actius. 

Una forta abraçada; cuideu-vos molt 

Gràcies. 

       David Ginabreda Tremolosa 

 

Tasques de Llengua catalana de 2n ESO (2a tramesa) 
1) al acabar de llegir l’obra de teatre “Mar i cel”. A més a més, fer un breu resum de 

l’obra i descriure, també, breument, tots els personatges. 
 

2) Redacció de 150 paraules:  
El Coronavirus: “ El nostre dia a dia amb el Coronavirus” 

(Cal explicar, què és i com ha afectat en les nostres vides, aquest virus). 

3) Resums de la Unitat 6 del llibre de text: 

1. Resumir els elements de la comunicació. 
2. Resumir L’estructura de l’oració: 
a) Subjecte i predicat 

b) Tipus de predicat 

c) Oració simple i O.composta 

d) L’oració activa i passiva. 
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e) El subjecte el·líptic i les oracions impersonals. 

Aclariments 

• (Els exercicis d’aquests apartats, ja els farem a classe quan tornem). 

• Cal anar fent tot allò que he demanat. El que no entengueu, ja ho explicaré a classe. 
Com més feina s’hagi fet, més bona nota tindreu. 

• Aquells que acabeu aquesta feina, també, podeu anar estudiant del llibre, les 
Modalitats oracionals. 

 

3r ESO 

3r A i 3r B  Professor Raimon Moreno 

 
• Els alumnes hauran de seguir amb la lectura obligatòria:  “Camp de maduixes” 

de Jordi Sierra Fabra. 
 

• TEMA 4 
 

• Exercici 14 i 15. 
 

• Resumir gèneres d’opinió: l’editorial i fer els exercicis 18 i 19 
 

• Resumir “camps semàntics i lèxics” i fer els exercicis 49 i 50. 
 

3r B i 3r D   Professor Carles Ribó 

 
UNITAT 6 – EL REPORTATGE 
 
 El reportatge (pàgines 130 - 131) 
  Lectura del text “Fins a on arriba Amazon pel preu?” 
  Exercicis: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
 El reportatge (pàgines 132 - 133) 
  Llegeix la teoria de la pàgina 132 
  Exercicis: 8, 9, 10 
 

Escriu un reportatge sobre aquests dies de confinament.  
Recorda que el reportatge aprofundeix en una notícia concreta, en busca les 
causes i les conseqüències i n’amplia els detalls amb documents i testimonis.  
Fes-ho buscant informació en el teu entorn més proper (família i amics) i recull 
informacions del barri i de Sant Boi. Com que no pots sortir al carrer, utilitza les 
xarxes. 

 
De manera opcional, també pots fer aquesta activitat: 
 El reportatge (pàgines 150 - 151) 
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  Lectura del text “Que vénen els robots” 
  Exercicis: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 
 
 
Si encara no ho has fet, recorda que has de llegir el llibre de lectura obligatòria per a la tercera 
avaluació: Jordi Sierra i Fabra, Camps de maduixes. 
 
4 ESO 
4t A  Professor Raimon Moreno 
 
 

• Els alumnes hauran de seguir amb la lectura obligatòria: “La noia de la mitjanit” 
de Gisela Pou . 

• TEMA 4. Realitzar un esquema de les característiques del text expositiu II: 
“estructura i organització de la informació”. 

o Fer els exercicis 12, 14, 15 i 17. 
 
 
4t B Professors Mireia Ribó i Xavier Guitart 
 

 
• Els alumnes hauran de seguir amb la lectura obligatòria: “La noia de la mitjanit” 

de Gisela Pou . 
• TEMA 4. Realitzar un esquema de les característiques del text expositiu II: 

“estructura i organització de la informació”. 
o Fer els exercicis 12, 14, 15 i 17. 

 
4t C i 4t D  Professora Glòria Pallarès 
 

- Les activitats s’han penjat al Moodle 
Per a la tercera setmana de confinament, haureu de realitzar les tasques 
següents: 

- Llibre pàg 152 “Les grafies s/ss/c/ç/sc/z” Cal fer els exercicis de repàs 
d’ortografia: 43, 44, 45, 46, 47, 48 (copiant tot el text) 
 

- Text argumentatiu (150 mots, aproximadament, ben estructurat en 
paràgrafs, com ja sabeu) : “Les coses veritablement importants de la meva 
vida actual” 

 
 
 
1r BATXILLERAT 
 
 Llengua catalana   Professor Carles Ribó 
 

- Cal seguir amb les activitats que es van publicar a l’inici del 
confinament. 
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Literatura universal   Professora Glòria Pallarès 
 
Les activitats i els recursos s’han penjat al Moodle 
 

- Aprofundiu en l’època del Renaixement, el teatre anglès i ampliar 
amb el teatre italià i la literatura castellana de la mateixa etapa. 

 
2n BATXILLERAT   Professora Glòria Pallarès 
 
Les tasques i els recursos de la 2a setmana es van penjar al Moodle 
 

- Continueu amb  la lectura de “Mirall Trencat”, durant aquesta 
tercera setmana de confinament. 
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