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 FEINA D'ESTIU

OBJECTIUS A ASSOLIR

PRIMERA SETMANA

– Identificar les característiques d'una sol·licitud o una instància.

– Saber redactar  una sol·licitud a partir d'una situació determinada.

– Utilitzar correctament les normes ortogràfiques bàsiques de la llengua catalana 
(normes d'accentuació, ús de la dièresi...)

– Identificar les diferents funcions sintàctiques i les categories lèxiques a partir 
del text.

SEGONA SETMANA

– Identificar les característiques d'un currículum.

– Saber redactar  un currículum a partir d'un anuncia al diari.

– Utilitzar correctament les normes ortogràfiques bàsiques de la llengua catalana 
(vocal neutra, vocals àtones -o,u, essa sorda i sonora...)

– Identificar les diferents funcions sintàctiques i les categories lèxiques a partir 
del text.

TERCERA SETMANA

– Identificar les característiques d'un text argumentatiu.

– Saber redactar un text argumentatiu a partir d'una notícia d'actualitat.

– Utilitzar correctament les normes ortogràfiques bàsiques de la llengua catalana 
(ús de l'apòstrof, contracció...)

– Identificar les diferents funcions sintàctiques, categories lèxiques i oracions 
subordinades a partir del text.

QUARTA SETMANA

– Identificar les característiques d'una carta a l'Adminstració.

– Saber cercar a Internet recursos propis d'aquesta tipologia textual.

– Utilitzar correctament les normes ortogràfiques bàsiques de la llengua catalana 
(accentuació, puntuació...)

– Identificar les diferents funcions sintàctiques, categories lèxiques i oracions 
subordinades a partir del text.
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PRIMERA SETMANA

1. Llegeix el text i contesta les següents preguntes:

CONTINGUT 

– Assenyala quina és la definició d'instància o sol·licitud.

A. Exposició sobre un treball fet, un afer o l'estat d'una qüestió; està adreçada a
un destinatari que la valora i pren decisió.

B. Document administratiu amb què una persona demana alguna cosa a una 
institució pública o al seu responsable.

C. Imprès que s'ha d'omplir amb dades per a sol·licitar alguna cosa. Conté 
espais en blanc per a introduir-hi la informació que es demana.

Per què?
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FORMA

– Identifica en la instància les parts que es detallen a continuació.

Exposició de la sol·licitud                 dades del sol·licititant 

datació                                              exposició dels motiu          

signatura                                          organisme o càrrec al qual s'adreça

– Indica algunes de les frases o expressions habituals d'una instància que trobem
en l'exemple anterior.

ORTOGRAFIA

1. Defineix els conceptes següents:

diftong creixent:

diftong decreixent:

hiat:

accent diacrític:

dièresi:
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2. Ara, busca en el text una paraula que contingui un exemple de

diftong creixent:

diftong decreixent:

hiat:

accent diacrític:

dièresi:

paraula aguda:

paraula plana:

paraula esdrúixola:

GRAMÀTICA

– Separa el subjecte i el predicat de l'oració que apareix al text:

Des de fa una setmana s'estan duent a terme obres al clavegueram 

– Indica totes les categories lèxiques de l'oració següent del text:

Que l'Ajuntament obligui l'empresa concessionària a senyalitzar les obres que 

s'hi estan realitzant

– Busca en el text un CD i escriu-lo a continuació:

– Quina funció sintàctica té el sintagma adjectival “senyalitzades” que apareix al 
text. Justifica la resposta:

– Busca en el text una oració subordinada adjectiva i escriu-la a continaució.:

– Busca en el text dues preposicions i dues conjuncions: 

dues preposicions:

dues conjuncions:
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CREACIÓ

- Heu llegit en el diari que un Ajuntament de la vostra com,arca anuncia l'oferta d'un 
lloc de feina en l'administració. Es tracta d'una plaça per atendre l'oficina de turisme de
la localitat durant els mesos d'estiu (a les tardes), i es requereix tenir finalitzats els 
estudis d'ESO, un nivell mitjà d'anglès i francès, i coneixements d'Office.

Crea una sol·licitud o instància per aspirar a aquesta plaça.



Curs 2014-2015

SEGONA SETMANA:

1. Llegeix el text i contesta les següents preguntes:

CONTINGUT

– Busca el significat dels mots traducció i interpretació.
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-Completa  les  següents  oracions  sobre  el  currículum   amb  les  paraules
adients.

1. El currículum és un document en què es recullen................

2. El currículum el redacta algú que s'ofereix com a candidat per a...............

3. El currículum va acompanyat va acompanyat......................

FORMA

– Observa l'estructura d'aquest currículum i digues si pot haver-hi algun 
intercanvi en l'ordre dels apartats. Argumenta la teva resposta.

– Assenyala quin dels elements següents estan relacionats amb un currículum.

1. Fotografia de mida carnet.

2. Fórmula de comiat.

3. Oracions senzilles.

4. Extensió de dues pàgines.

5. Descripció de la queixa.

6. Escrit amb l'ordinador.

ORTOGRAFIA

1. Defineix els conceptes següents:

vocal neutra:

essa sorda: 

essa sonora:
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Digues la norma de la vocal neutra a l'interior de noms i adjectius:

Digues la norma de la vocal neutra en la terminació de noms i adjectius:

Digues la norma de les grafies o/u a final de paraula:

Digues la norma de les grafies o/u a l'interior de paraula:

2. Ara, busca en el text una paraula que contingui un exemple de

vocal neutra:

neutralització de la o àtona:

essa sorda (un exemple amb s i l'altre amb z):

essa sonora (un exemple amb s, ss, ç i c):

GRAMÀTICA

– Busca en el text un verb de la 

primera conjugació:

segona conjugació:

tercera conjugació:

– Busca en el text un verb en 

infinitiu:

gerundi:

participi:



Curs 2014-2015

– En el text apareix el verb “, digues quina informació aporta el seu 
morfema -em:

– Ara, escriu el present de subjuntiu i l'imperatiu del verb poder:

CREACIÓ

– Elabora el teu propi currículum per un anunci que hagueu vist aquest estiu al 
diari. Segueix el model de dalt.

CURRÍCULUM VITAE



Curs 2014-2015

TERCERA SETMANA:

1. Llegeix el text i contesta les següents preguntes:

CONTINGUT

– Indica quines d'aquestes paraules poden relacionar-se amb el mot civisme.

1. Egoisme

2. Solidaritat

3. Eficàcia

4. Altruisme

5. Individualisme

6. Generositat
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– Assenyala el tema del text.

1. La ineficàcia dels serveis municipals de neteja d'una ciutat.

2. La insolidaritat dels propietaris de gossos i altres animals domèstics.

3. La manca de civisme d'alguns veïns.

– Digues si l'argumentació utilitzada en la carta és múltiple o senzilla. Justifica-
ho.

FORMA

– Identifica l'estructura d'aquest text argumentatiu i escriu el nom de cadascuna 
de les parts.

– En els textos argumentatius són habituals diversos recursos lingüístics. Escriu 
un exemple dels recursos que s'indiquen a continuació. 

Connectors d'ordre

Enllaços

Verbs que expressen opinió

ORTOGRAFIA

1. Digues quan s'utilitza l'apòstrof:

- Digues quina és l'excepció d'aquesta norma:

- S'apostrofen totes les sigles? Explica la norma:

2. Ara, busca en el text una paraula que contingui un exemple de

contracció de la preposició de:

article definit:

pronom feble apostrofat:
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GRAMÀTICA

– Busca en el text dos 

preposicions:

adverbis:

conjuncions:

– Busca en el text un exemple d' 

oració simple:

oració composta:

CREACIÓ

– L'any passat es van prohibir les corrides de toros a Catalunya. Escriu un text 
argumentatiu donant la teva opinió sobre el tema. Recorda que has d'utilitzar 
l'estructura d'aquesta tipologia textual.
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QUARTA SETMANA:

1. Llegeix el text i contesta les següents preguntes:

CONTINGUT

– Quina és la finalitat d'aquesta carta adreçada a l'Administració? 

– Què penses que és el patrimoni cultural d'un país?.

1. Les obres literàries escrites en llengua pròpia.
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2. Els edificis d'interès històric i artístic, els arxius, els museus, els jaciments 
arqueològics...

- A qui està adreçada la carta i quina deu ser la tasca d'aquest senyor?

FORMA

– Assenyala qui són l'emissor i el destinatari d'aquesta carta.

– Identifica les fórmules de salutació i de comiat utilitzades en el text.

– Quin és el cos de la carta? Digues si l'estructura del cos respon a una lògica 
determinada i assenyala els paràgrafs que la formen.

– Què s'entén per datació.

ORTOGRAFIA

2. Busca en el text una paraula que contingui un exemple de

diftong creixent:

diftong decreixent:

hiat:

accent diacrític:

paraula aguda:

paraula plana:
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paraula esdrúixola:

GRAMÀTICA

– Separa el subjecte i el predicat de l'oració que apareix al text:

L'associació que presideixo, fundada el 1994, té com a finalitat l'estudi i difusió

del patrimoni artístic i cultiral del Vallès Oriental.

– Quin tipus d'oració és “que presideixo”' Quina funció fa el nexe i quina 
categoria lèxica té.

– És una oració en activa o passiva? Per què?

– Indica totes les categories lèxiques de l'oració següent del text:

Els experts es pronuncien pel model francès d'ajudes i subvencions davant del 

nòrdic de permisos de maternitat prolongats

– Busca en el text un CD i escriu-lo a continuació:

– Busca en el text un CI i escriu-lo a continuació:

– Busca en el text un CC i escriu-lo a continuació:

– Busca en el text dos adjectius qualificatius i dos pronoms : 

dos adjectius qualificatius:

dos pronoms:

dos adverbis:

– Busca en el text un sintagma nominal que contingui un adjectiu 
determinatiu i escriu-lo a continuació:
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CREACIÓ

– Entra dins la pàgina web del Departament de Treball www.gencat.cat/treball/ i 
realitza la cerca següent:

– Clica a l'apartat “Ocupació” 

– Clica a “Cerca de feina”

– Clica a “La prova de selecció” i anota quines proves hi ha i en què consisteixen.

http://www.gencat.cat/treball/

