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1r TRIMESTRE
UNITAT 1





Pàg. 19, exercicis 19, 22, 23, 25.
Resum de les pàgines 17 i 18.
Resum de les pàgines 24 i 25 (la Renaixença).
Pàg. 26, exercicis 42 i 44.

UNITAT 2





Pàg. 43, exercici 16.
Pàg. 44, exercici 18, 20 i 21.
Resum de les pàgines 47-49 (la narrativa al segle XIX)
Pàg. 50, exercicis 39 i 40.

UNITAT 3





Pàg. 67, exercicis 18 i 19.
Pàg. 68, exercicis 21, 22, 23.
Resum de les pàgines 73 i 74 (el Modernisme)
Pag. 76, exercicis 50 i 51.

Fonètica
Transcripció fonètica de les vocals del text “La fageda d’en Jordà” de la pàgina 77.
Sintaxi
Identificació del tipus d’oració subordinada substantiva:
És impressionant que l’home hagi arribat a la Lluna.
Cada dia els nois recorden que han de fer els deures.
Preguntar els dubtes no demostra ignorància.
Em sembla malament que hi vagis tan tard.
El jutge va demanar que l’imputat declarés en el jutjat.
Digues que vinguin els meus amics
Tenim la certesa que en Lluís no és culpable.
Ells ignoren si les obres estan acabades.
Has de dir-me on guarda les claus la mare.
L’escriptora anglesa deia que escrivia diàriament.
2n TRIMESTRE
UNITAT 4




Pàg. 94, exercicis 20, 22.
Resum de les pàgines 98-99 (el Noucentisme).
Pàg.103, exercicis 38 i 39.

TREBALL D’ESTIU CATALÀ 4t ESO

Codi: ESO 040 EAC
treball d’estiu català
Data:12/06/20
Pàgina 2 de 3

UNITAT 5




Pàg. 118, exercicis 19 i 21.
Resum de les pàgines 122 i 123 (les avantguardes).
Pàgina. 127 exercicis 44, 45, 47 i 48 (cal que us llegiu el text La llengua dòcil).

UNITAT 6





Pàg. 141, exercicis 15, 17, 18 i 19.
Pàg. 143, exercicis 29 i 31.
Resum de les pàgines 148 i 149 (la renovació literària dels anys 20 i 30).
Pàg. 152, exercicis 52 i 53.

Fonètica
Transcripció fonètica de les consonants oclusives i fricatives del text “K. L. Reich”, p.
174.
Sintaxi
Identificació del tipus d’oració subordinada adjectiva i substantiva de relatiu:
1. Dóna al Pere el manual d'instruccions en el qual s'explica la construcció de l'aparell.
2. Vaig trobar el llibre de problemes que havia perdut.
3. Els mestres d'aquella escola, que van donar suport a la vaga, viatgen.
4. Celebren una festa que promet ser molt divertida.
5. Difícilment trobaries ningú que et fes costat.
6. Han donat la feina a l'home de qui t'havia parlat.
7. Els resultats als quals hem
arribat són molt importants.
8. Ha perdut el tornavís d'acer amb què havia desmuntat el televisor.
9. La central elèctrica de Sort, d'on prové tota l'energia que es consumeix a la comarca, és
en procés de renovació.
10. La fàbrica de la qual se sent
la sirena és tres carrers més enllà.
11. És una qüestió d'interessos dels quals hem de parlar amb calma.
12.Aquell és l'advocat a qui deus la factura.
13. No has rebut encara el paquet que et vaig enviar?.
14. Ens trobarem a la plaça on sempre deixes la moto
15. Anirem de viatge amb qui ens faci més bons tractes.
16. Van informar als qui ho havien demanat per escrit.
TERCER TRIMESTRE
UNITAT 7





Pàg. 170, exercicis 17, 19, 20.
Pàg. 171, exercici 23.
Resum de les pàgines 176 i 177 (literatura de la guerra i postguerra).
Pàg. 172, exercici 29 i 31.
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UNITATS 8 i 9
 Pàgina 194, exercicis 13, 15 i 16.
 Pàgina 221, exercicis10, 11, 12, 13.
Sintaxi
Identifiqueu les oracions adverbials següents:
a. Joan llegeix més que no ho podia imaginar.
b. Considerant que ja és l’hora, podeu lliurar els exàmens.
c. El perdonaré només que em demani disculpes.
d. No ha vingut per tal d’evitar responsabilitats.
e. L’actuació fou tan bonica que tots aplaudírem.
f. Seguiré les instruccions segons que ho explica el manual.

