
Deures de vacances per a l’alumnat de 3r A i B que 

hagi suspès la matèria de Llengua Catalana 

Cal que a l’estiu feu la feina que segueix:  

a) Del llibre de text del curs cal fer les següents LECTURES: - Lectura pàgines 132 i 

133  - Lectura p. 156  - Lectura p. 160 i 161 - Lectura p. 180 - Lectura p. 184 i 185 - 

Lectura p. 206 - Lectura p. 210 i 211 - Lectura p. 234.   

 

 b) De cada lectura n’heu d’explicar  el CONTINGUT en un text que no passi de les 

15 línies. Ha d’estar dividit en les tres parts habituals: introducció, nus i desenllaç. 

Per començar-lo podeu fer servir una fórmula com:  El text titulat “Respondre o 

reaccionar” explica...   (8 TEXTOS)  

 

c) Cal que també presenteu un 8 DICTATS, de 10 línies cadascun, fets a partir dels 

textos de l’apartat a). Heu de corregir-ne les faltes a sobre (algú de casa vostra  que 

us els dicti)      

  

d) Heu d’ANALITZAR sintàcticament les següents oracions, seguint el mètode dels 

3 nivells que fem servir a classe:  

     -   Hem obert la porta amb una radiografia vella  

- Jo em posaré la jaqueta grisa demà a la nit  

- Hem estat pensant en el nostre viatge a Egipte  

- La caravana és un bon mitjà de transport a l’estiu  

- Ha trobat les claus amagades davall de la catifa  

      -    Avui aniré a la plaça amb els amics de Tarragona 

      -    La Marta espera l’ Édgar a la porta de casa  

      -   Jo deixaré les claus de l’apartament als meus cosins  

      -   Tu portaves els pantalons molt estripats ahir!  

      -   Neva intensament al Pirineu d’Osca  

 

Aquesta feina s’haurà de lliurar a la professora de llengua del curs vinent. La nota comptarà 

per a la primera avaluació. 

 

Bon estiu. 


