Llengua catalana. Segon de Batxillerat. Treballs d'estiu
Treball obligatori
Tots els alumnes de Segon de Batxillerat diürn del curs 2008-2009 han de fer el treball
obligatori de manera ben planificada i curosa, sense presses de darrera hora...
Han de tenir a mà per a consulta i estudi els apunts Categories lèxiques o gramaticals
(parts de l’oració) i Funcions sintàctiques de Quart d’ESO, que es pot trobar al web
del centre (http://www.iesolorda.org/departaments/cat/cat_4eso.htm), (o bé un llibre
text o uns apunts amb les nocions bàsiques de morfologia i de sintaxi).
Hauran de fer l’anàlisi morfològica i sintàctica del bloc de les trenta oracions més
avall especificades. Es poden fer aquestes anàlisis recorrent a l’ajuda d’arbres, de
capses, de claudàtors, de subratllats... (en tot cas, han de quedar clares les estructures
sintàctiques); per altra banda, si algú utilitza abreviatures diferents de les proposades als
apunts abans esmentats, haurà d’explicitar en una llista les abreviacions usades.
Tots els alumnes lliuraran aquests "deures" d'estiu al professor o professora del grup la
primera setmana de classe de català del curs 2008-2009, ben acabats. Després, el vostre
professor o professora podrà fer algun o alguns dels controls següents:
• exercici d’anàlisi d’alguna de les oracions treballades,
• prova de morfologia i/o sintaxi (nivell: apunts de 4t d’ESO) per assegurar que es
comença el curs amb els coneixements mínims actualitzats.
La qualificació d'aquests treballs i de les proves que se’n derivin a principi de curs
formaran part de la nota de la primera avaluació.
Vegeu, com a mostra, una de les possibles anàlisis de l’oració composta (OC):
00.- Antònia, ets ben beneita de refiar-te de la teva veïna.
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O bé amb un “arbre cap per avall”:
00. Antònia, Ø ets ben beneita de Ø refiar-te de la teva veïna.
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O bé amb capses:
00. Antònia, Ø ets ben beneita de Ø refiar-te de la teva veïna.
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O bé amb un “arbre cap amunt”, o amb claudàtors… Es pot fer de moltes maneres; però cal
•
•
•

que indiqueu què és cada element, per exemple: N, A, V...;
que digueu en quines unitats s’agrupen, com SN, SA, SV, O...;
que destaqueu clarament les funcions sintàctiques, aquí indicades entre parèntesis, com
(Subj), (Atr), (Det)...
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Frases que cal analitzar:
01.- Bastants companys nostres semblen molt preocupats amb els anuncis de crisi.
02.- Enric, Ø agafa qualsevol altra cadira: Ø pren-ne una altra.
03.- Ambdós amics de l’Ester eren molt lents de reacció.
04.- Cap policia no era a la plaça a l’hora de la manifestació.
05.- Mai no m’han agradat les baralles entre veïns.
06.- Quins tomàquets vol comprar Ø?
07.- Ja t’interessen les noves propostes força més assenyades de l’Eva?
08.- Encara Ø tracteu l’Eduard a cor què vols?
09.- Ara com ara, enlloc ningú no ens ha parlat amb entusiasme dels vostres plans.
10.- Tothom s’ha comprat al mercat les famoses sabatilles vermelles.
11.- Qui porta les mans netes després de la recollida dels papers?
12.- Tots els afeccionats del cub haurien de ser sempre ben exemplars.
13.- Et deixaré les rajoles velles força brillants amb aquest nou producte.
14.- La policia duanera ha escorcollat els tres viatgers del Seat a la Seu.
15.- Els tres viatgers del Seat han estat escorcollats per la policia duanera a la Seu.
16.- L’Andreu o la Teresa s’han oblidat les cadires i les taules al carrer.
17.- Jo mateix et deixaria nets els plat, però també ho pots fer tu.
18.- Ø passaràs per la bugaderia, doncs – si et plau- recull també els meus pantalons.
19.- Ens preocupa molt que se’n vagi sense tancar l’aixeta del gas.
20.- Li va telefonar que dilluns es quedaria a casa però que dimarts baixaria a Barcelona.
21.- Ø desconec qui t’ha de dur els mobles i quan Ø ho faran.
22.- Ø saps si vindrà a la festa o se n’anirà a la platja?
23.- L’alumnat ens ha demanat de (Ø) canviar les dates dels exàmens programats des d’ahir.
24.- A penes va baixar de l’avió, la policia va detenir el sospitós de terrorisme.
25.- Ø no us oblideu Ø que heu d’avançar cent euros perquè Ø us reservin les entrades.
26.- Ø vull aquests tres pots de pintura perquè els necessito amb urgència.
27.- En cas que Ø decidissis de (Ø) venir, Ø telefona’m abans Ø que tanquin les botigues.
28.- Ø penso que la televisió que Ø vas comprar és més bona que la meva.
29.- Encara que Ø tinguis mal de cap, Ø confio Ø que seràs a l’acte de comiat de l’Anna.
30.- Ø ha analitzat tantes oracions que Ø ha aconseguit de (Ø) fer-ho amb major seguretat.
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