
189  VALENCIÀ: llengua i literatura 4 ESO

ORTOGRAFIA

La dièresi

Pàgina 245

Activitat 1

 a) El meu veí es un jesuïta que sempre porta la fotografia d’un pingüí.

 b) L’heroïna del conte acaba menjant-se una ensaïmada en l’aqüeducte de Segòvia.

 c) Tots els dies prenc café descafeïnat per no arruïnar la meua pau nocturna.

 d) El traïdor de Suïssa va ser aïllat a les muntanyes veïnes.

 e) El lingüista s’expressava amb una gran fluïdesa en diverses llengües.

 f) El viatge incloïa una visita gratuïta al museu eqüestre.

 g) Tenia la intuïció que hauríem de dibuixar una figura trapezoïdal.

 h) Aquesta infusió de saüc es molt diürètica si la prens calenta.

 i) Reduïu la velocitat i no us amoïneu, que arribareu a temps.

 j) De manera fortuïta coincidisc amb assiduïtat amb la teua cunyada. 

Activitat 2

 a) agrair g) influirem/influírem m) conduïa s) lluïsc

 b) deduïres h) fruiríem n) agraïda t) conduint

 c) influït i) lluíem o) deduiríeu u) conduïsc

 d) he reproduït j) vas intuir p) fruiré v) intueixes

 e) reduïes k) conduí q) intuïts w) reproduirien

 f) obeir l) feriria r) dimitiríem x) reduïa

Activitat 3

 a) espontani f) heroïna k) aigüera  p) cloïa

 b) arcaic g) peüc l) egoista q) antiimperialisme

 c) reïxen h) altruista m) eloqüent r) intrauterí

 d) Lluïsa i) reüll n) mèdium s) Pasqües

 e) espontaneïtat j) harmònium o) mouen t) creïble
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190 VALENCIÀ: llengua i literatura 4 ESO  

Activitat 4

 a) No porta dièresi perquè és gerundi.

 b) No porta dièresi perquè acaba amb el sufix -isme.

 c) No porta dièresi perquè comença amb el prefix co-.

 d) No porta dièresi perquè és diftong.

 e) No porta dièresi perquè és futur.

 f) No porta dièresi perquè és infinitiu.

 g) No porta dièresi perquè és condicional.

 h) No porta dièresi perquè és diftong.

Activitat 5

Verticals: cruïlla, aqüeducte, lingüista, peüc

Horitzontals: cafeïna, països, aqüífer, ungüent, taüt, creïlla

C A F E I N A N J H

R Q D M O H T F Y B

U U W T Q S S U H B

I E Z S O S I A P E

L D R E F I U Q A O

L U T N E U G N U C

A C S S L D N I R U

B T A U T G I R E E

V E C R E I L L A P

Les sigles

Pàgina 247

Activitat 1 

 a) el DNI; b) CCOO; c) l’UJI; d) la UOC; e) el CVC; f) l’ESO; g) l’FP; h) l’IBI; i) les AMPA; j) el PSPV; 
k) l’IES; l) la UGT

Activitat 2

 a) ONU: sil·làbica; b) IVA: sil·làbica; c) UGT: alfabètica; d) ONG: alfabètica; e) DNI: alfabètica;  
f) CIF: sil·làbica; g) UJI: sil·làbica; h) ADN: alfabètica; i) OTAN: sil·làbica

Bloc gramatical

02_GD_EINES_4_ESO.indd   190 19/10/12   12:53



191  VALENCIÀ: llengua i literatura 4 ESO

Activitat 3

a) F; b) F; c) V; d) V; e) V

Les abreviatures

Pàgina 248

Activitat 1

a) adv.; b) art.; c) av.; d) batx.; e) butll.; f) ex.; g) pàg.; h) not.; i) prof.

Activitat 2

a) 1r; b) 1es; c) 4t; d) 4a; e) 2n; f) 7è

Activitat 3

a) 1r; b) Dr. ; c) a. de C., aC; d) 2n; e) Sr.; f) c/; g) 3r; h) av.; i) núm., n.; j) 4t; k) prof.; l) pàg., p.; 
m) 5a; n) J. M.; o) n. de l’a. 

Ús de les majúscules

Pàgina 249

Activitat 1

 a) L’1 de setembre comença el curs escolar. 

 b) Ens visitarà el senyor Ferrer i la doctora Escrig. 

 c) Al centre només quedava el director i el conserge.

 d) Vull visitar l’illa de Tabarca i la serra de Mariola. 

 e) No conec bé la comarca de la Marina. 

 f) Coneixes la història de sant Jordi i el drac?

 g) Treballa a Sant Vicent del Raspeig. 
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L’ús erroni de l’article lo neutre

Pàgina 250

Activitat 1

 a) El millor que pots fer és anul·lar la cita.

 b) Pel que es veu són germans.

 c) El que afirma el professor és veritat.

 d) A classe hem parlat del natural i del sobrenatural.

 e) La cosa bona és que no perjudica ningú.

 f) La cosa certa és que demà tornarem.

 g) Ara ve la bona.

 h) Açò és el més divertit.

 i) El que dius no és cert.

 j) Tot allò fet serà valorat.

Pàgina 251

Activitat 2

 a) No pots imaginar-te com n’és, d’intel·ligent.

 b) Torna tan aviat com pugues.

 c) Maria es d’allò més agradable.

 d) Qui sap quant li va costar el màster.

 e) Va deixar el curs per com n’era, de difícil.

 f) Saps com n’està, de contenta?

 g) Que et diga si n’estava, d’espantat.

 h) No saps com n’és, d’ignorant.

 i) Açò és el més difícil que he fet.

 j) Em sorprén com toca de bé la guitarra.
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Activitat 3

 a) La cosa certa és que no hem tret les notes que volíem.

 b) Cal distingir el vertader del fals.

 c) El que té de bo el cas és com va acabar.

 d) Segons sembla, els estudis li van molt bé.

 e) El fet estrany és que no va dir res.

 f) Sempre em fan la mateixa.

 g) He perdut el metro; la qual cosa em farà arribar tard a classe.

 h) El que passa és que la gent es cansa de tot.

 i) No pots imaginar-te si n’era, de ximple!

 j) Pel que es veu, és un bon esportista.

Activitat 4

 a) D’ara endavant, aniré a l’institut a la vesprada.

 b) Pel que es veu, ja no ens reconeix.

 c) Potser me’n vaig a estudiar als Estats Units.

 d) Quant al tema que ens ocupa, he de dir que…

 e) Per tant, has d’alçar-te més d’hora.

 f) Quan acabe la classe, t’explicaré tota la resta.

 g) Si molt convé ens n’anem de viatge amb vosaltres.

 h) Aquest assumpte no em preocupa gens ni mica.

 i) Estudia molt, altrament no aprovaràs el curs.

 j) Almenys he aprovat aquesta avaluació. 

 k) Només m’interessa el teu treball. La resta no m’importa. 

 l) Has d’estudiar més, si no suspendràs. 
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Activitat 5

 a) El que dius no és cert. 

 b) Els bancs no concedeixen préstecs, la qual cosa agreuja la crisi general. 

 c) Tot el que faces serà valorat.

 d) Del que parlaràs, tocaràs. 

 e) Alguns no paguen impostos, cosa que provoca la indignació general. 

 f) S’ha traslladat a Alacant, per la qual cosa haurà de canviar d’institut. 

 g) El que passa és que tinc por. 

El gènere del substantiu i de l’adjectiu

Pàgina 252

Activitat 1

 a) burgesa f) sòcia k) neboda p) jueva

 b) europea g) odontòloga l) muller q) emperadriu

 c) bruixa h) captiva m) monja r) mosca 

 d) alumna i) sueca n) comtessa s) colombaire

 e) metgessa j) grisa o) degana t) genuïna

Pàgina 253

Activitat 2

a) modista f) esclau k) actor p) capità

b) assistent g) amic l) gos q) conseller

c) tranquil h) ample  m) nociu r) gat

d) filòleg i) vidu n) ballarí s) escàs

e) poruc j) xativí o) merlot t) emperador

Activitat 3

cavall-egua; pare-mare; oncle-tia; gendre-nora; marit-muller; ase-somera; mascle-femella; porc-
truja; xai-ovella; bou-vaca; boc-cabra

Activitat 4

a) icona; b) costum; c) postres; d) llum; e) afores; f) merenga; g) compte; h) teulada; i) front;  
j) llegums; k) son; l) deute; m) olor; n) suor
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Activitat 5

1. estat patològic: el coma; 2. gènere periodístic: un editorial; 3. partícules: la pols; 4. empresa: una 
editorial; 5: acte de dormir: el son; 6. excavació: el vall; 7. aparell que fa llum: el llum; 8. acom-
panyant: el guia; 9. estat lliure de malalties: la salut; 10. depressió geogràfica: la vall; 11. signe de 
puntuació: la coma; 12. llibre: la guia; 13. acabament: la fi; 14. per a clavar: el clau; 15. paviment: 
el terra; 16. per a tancar: la clau; 17. lletra: la vocal; 18. canonada: la canal; 19. disposició: un orde 
/ un ordre; 20. olor desagradable: la pudor; 21. indignació: la còlera; 22. ganes de dormir: la son; 
23. malaltia: el còlera; 24. claror: la llum; 25. planeta: la terra; 26. salutació: el salut; 27. pèrdua  
de consciència: el coma; 28. el final: la fi; 29. membre d’una junta: el vocal; 30. batec: el pols;  
31. manament: una orde / una ordre; 32. finalitat: el fi

El nombre del substantiu i de l’adjectiu

Pàgina 254

Activitat 1

-s -es -ns -os -sos -s/os

regals, aprenents, 
avis, apèndixs, 
grocs, aguts, 
castellonencs

llengües, 
places, 
canyes, 
síl·labes, 
sàvies, 
soques 

plans, 
alacantins, 
valencians, 

plens

casos, 
comerços, 
francesos, 

reflexos, ofesos, 
feliços, lluços, 
portuguesos, 

grisos, anglesos, 
cartutxos, 
estruços, 
suspesos

successos, 
espessos, 
pastissos, 
escassos, 
rossos, 

massissos, 
arrossos, 
barnussos 

gusts/gustos,  
safareigs/safarejos, 

foscs/foscos,  
mixts/mixtos,  
boigs/bojos

Pàgina 255

Activitat 2

noms de lletres noms de notes 
musicals

conjuncions 
i adverbis 

substantivats

noms acabats  
en vocal tònica

les des, les tes, les pes els las, els dos, els res, 
els sis

els peròs, els sis, els 
perquès

els xampús, els cafés, 
els clixés, els esquís
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Activitat 3

 a) A l’avinguda principal d’aquesta ciutat hi ha un gratacel.

 b) No he pogut demostrar la meua hipòtesi. 

 c) Va comprar un paraigua molt vistós. 

 d) No es pot passar perquè la màquina llevaneu encara no ha acabat el seu treball.

 e) He travessat el desert i he vist un oasi meravellós. 

 f) El jove ha mort per culpa d’una sobredosi. 

 g) M’he deixat a casa el llapis, les tisores i la cartolina. 

 h) Les alicates són una ferramenta manual. 

 i) L’alferes ha retallat el cactus amb les tisores de podar.

 j) L’albatros és una au marina. 

Els indefintis

Pàgina 257

Activitat 1

 a) (correcta)

 b) M’han regalat altres pantalons, però no m’agraden gens.

 c) Si tens cap problema, parla-ho de seguida amb la tutora.

 d) M’agraden molt els personatges de la novel·la, però no l’argument.

 e) (correcta)

 f) Han comprat un terreny i una caseta ben a prop.

 g) Vam saludar diverses persones, però no vam parlar amb la resta d’assistents.

 h) Estava un poc nerviosa, perquè era la primera vegada que parlava en públic.

 i) Té una bona tècnica amb ambdues cames, però és esquerrà.

 j) En l’article es poden veure les diferents maneres d’enfocar el problema.
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Activitat 2

 a) Ja no queda gens de pa, haurem d’eixir a comprar-ne.

 b) No he trobat cap regal que li puga agradar.

 c) Si vols escoltar cap bona notícia, hauràs de canviar de canal.

 d) No estic gens tranquil, perquè l’expressió de la seua cara m’ha preocupat.

 e) Si vols res de mi, digues-m’ho.

 f) Dos minuts després d’acabar-se el partit, no quedava cap jugador a la gespa.

 g) Ho sent, però ningú no m’havia dit res.

 h) Com que he aprovat totes les assignatures, aquest estiu no he d’estudiar res.

 i) Hi havia molta gent, però a les tres ja no quedava ningú.

Activitat 3

1-c; 2-e; 3-a; 4-f; 5-b; 6-d

Activitat 4

 a) He llegit un poema preciós, però en desconec l’autor.

 b) La reunió d’avaluació ha durat molt perquè s’hi han analitzat molts assumptes. 

 c) Sovint, les màquines s’espatllen pel mal ús que en fem. 

 d) Els professors de la universitat que hi fan classes estan citats a la reunió. 

Activitat 5

 a) Li compraré alguna cosa; b) Vols res més?; c) L’hem trobat una mica més prim; d) Tens res 
a dir?

Els quantitatius

Pàgina 259

Activitat 1

 a) (correcta)

 b) Diuen que aquest estiu farà molta calor.

 c) (correcta)

 d) (correcta)

 e) M’ha costat massa diners i no estic gaire content del resultat.
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Activitat 2

 a) (correcta)

 b) Ja sé que encara falta molt de temps per a l’examen, però tinc massa dubtes.

 c) (correcta)

 d) (correcta)

 e) No tenim prou canelons per a tots: haurem d’anar a comprar-ne més.

 f) Hauríem de saber quan voleu anar a París.

 g) Si veus que és massa dolç, posa-hi un pessic de sal.

 h) Estava tan contenta que no deixava parlar ningú.

 i) Jaume està molt content, perquè ja ha aprovat l’examen teòric.

 j) (correcta)

 k) M’agradaria ajudar-te, però no tinc gens de temps.

 l) És molt tímida, però quan puja a l’escenari, no té gens de vergonya.

Activitat 3

 a) No fa cap falta que em recordes sempre el que he de fer.

 b) No tinc gens de ganes d’anar-hi, però t’acompanyaré.

 c) De l’any passat, no em va bé cap jersei.

 d) Tens gens de pa? Ahir vaig comprar dues barres i no me’n queda gens.

 e) No em queda res a la nevera. Podries deixar-me res per dinar?

 f) Ja ho sé, que és una feina excel·lent, però cal saber alemany i jo no en sé gens. 

 g) Si em fas cas, no tens res a perdre.

 h) No té cap idea, ni bona ni dolenta.

 i) És un mentider i no em crec res del que diu.

 j) No podem esperar cap cosa bona de la seua imaginació desbocada.

 k) A mi, els bous no m’agraden gens.

 l) En tota la vesprada no hem fet res d’interessant.
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Usos de les preposicions

Pàgina 261

Activitat 1

 a) Viu a Alacant però estiueja en un poble de l’interior de Castelló.

 b) A classe, s’ha de guardar silenci i a taula s’ha de respectar el protocol.

 c) N’ha portat cinc de petites i deu de mitjanes.

 d) Convé que estiguem en contacte amb el representant de delegats.

 e) Arc de Sant Martí, al matí fa ploure i al vespre, aclarir.

 f) No sap a quin lloc va veure per última vegada la seua motxilla.

 g) La directora de l’institut va saludar Ø els assistents

 h) En aquella ocasió, romanien llargues temporades en moltes ciutats diferents.

 i) Busca en el llibre de text les activitats indicades pel professor.

Activitat 2

 a) He decidit anar amb tu al cinema però, me’n tornaré a casa sola i amb metro.

 b) Me n’he comprat quatre de ben grans.

 c) Jordi, saluda els veïns quan te’ls trobes al pati.

 d) S’ha d’intentar fer-ho bé: no hi ha res a perdre.

 e) Confia plenament en ell.

 f) En aquest carrer fa pudor de clavegueram.

 g) En l’assemblea, els assistents criticaven els representants de l’empresa.

Activitat 3

 a) De seguida ho comunicarem per megafonia.

 b) Acaba d’adquirir el millor vaixell de motor del mercat.

 c) Tinc una cuina de gas.

 d) Aquestes sabates costen deu euros, és a dir, són massa econòmiques.

 e) Si fas els deures tan de pressa, cometràs algun error.
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Pàgina 262

Activitat 4

 a) No pots eixir de casa fins que no acabes els deures.

 b) Tenen previst romandre a l’hospital fins a les deu de la nit.

 c) Fins aleshores no ens havíem adonat de l’error.

 d) Quan el vaig veure, es dirigia fins aquell bosc de pins.

 e) Vés fins a l’estació i, després, gira a l’esquerra. 

Activitat 5

 a) Anem cap allí o cap allà.

 b) El cotxe s’enfilà cap avall.

 c) Es dirigien cap aquell carrer.

 d) Caminaven cap a la platja.

 e) Arrossega aquest moble cap ací. 

 f) Torne cap a casa.

Activitat 6

 a) Havia somiat en el viatge a Viena.

 b) El projecte consistia a construir un museu arqueològic.

 c) Pau confia Ø que guanyarà el premi.

 d) S’han oblidat de portar els passaports.

 e) Acostuma’t a la nova vida.

 f) Dubte Ø que arriben a temps.

 g) La majoria coincideix a dir que no.

 h) En cas Ø que vulga el cotxe, deixa-li’l.
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Pàgina 263

Activitat 7

 a) Tenim interés a concertar una cita.

 b) No l’havia tornat a veure des que anàvem a escola.

 c) No està d’acord a fer totes les feines de casa ella sola.

 d) No hi ha manera que funcione l’ordinador.

 e) Continuareu per aquest camí fins que s’acabe.

 f) S’exposa que el castiguen.

 g) No t’adones que faràs tard?

 h) Abans que acabes els deures, has de preparar l’examen.

 i) La vam convéncer que no agafara l’avió.

Activitat 8

 a) Era conscient que el seu germà estava preocupat.

 b) No insistisques a discutir.

 c) Ens adonem que és perillós. 

 d) Limita’t a dibuixar. 

 e) Dubte que siga honrat. 

 f) Pensa a dialogar amb els teus fills. 

Activitat 9

 a) S’arrisca a suspendre totes les assignatures. 

 b) Estic acostumat al seu malhumor. 

 c) No s’ha adonat de la por del xiquet.

 d) Sempre confia en la bondat de les persones. 

 e) Es queixen de l’arribada de les pluges. 

 f) Està d’acord a viatjar a París. 

 g) No t’oblides de pagar el rebut. 

 h) S’aprofita dels diners de son pare.

 i) Estic segura d’haver encertat la pregunta.

 j) S’exposa a ser expulsat del centre.

 k) M’agrada rebre regals. 
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Adverbis i locucions adverbials

Pàgina 265

Activitat 1

 a) És un mal nascut, però les coses no li van malament. 

 b) No és trobava bé i va decidir marxar ben aviat. 

 c) Mentrestant, va arribar la policia i va detenir el lladre. 

 d) L’apreciàvem tots, sobretot els seus alumnes. 

 e) S’ha dedicat a difondre calúmnies sobre tot el grup.

 f) No hem pogut trobar pa enlloc.

 g) En lloc d’entrepans, haurem de sopar pizzes.

 g) Han arribat els dos alhora, però a l’hora de sopar ja se n’havien anat. 

 h) Mentre esperàvem l’arribada d’Anna, van passar els teus cosins. 

Activitat 2

 a) La plataforma «No més violència sexista» ha convocat la concentració. 

 b) Les primeres retallades només li costen dos punts al govern. 

 c) Només volem agrair-vos el vostre suport.

 d) M’emociona la lletra de «Només ho faig per tu».

 e) Pot ser que no queden entrades, però intentaré aconseguir-ne dues.

 f) Potser no arribarem a temps d’agafar l’autobús.

 g) Potser arribarà demà.

 h) No sé com s’ho farà, però pot ser que aconseguisca els diners.

Activitat 3

a) a contracor - 15) sense tindre’n ganes; b) a corre-cuita - 12) precipitadament; c) a la babalà - 
14) sense posar atenció; d) a les palpentes - 1) ajudant-se amb les mans per a no entropessar; e) 
a posta - 9) expressament; f) a ulls clucs - 2) amb els ulls tancats; g) de cap a peus - 6) de dalt a 
baix; h) de colp i volta - 11) inesperadament; i) de franc - 7) debades, gratuïtament; j) de sobte - 
5) d’improvís; k) de tot cor - 3) amb tota la voluntat; l) de valent - 10) fermament, amb dedicació 
intensa; m) fil per randa - 8) detalladament; n) sense solta ni volta - 13) sense cap motiu raonable; 
o) si fa no fa - 4) aproximadament
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Verbs de dificultat especial

Pàgina 267

Activitat 1

infinitiu present indicatiu passat simple present subjuntiu imperfet subjuntiu

escórrer escórrec escorreguí escórrega escorreguera

recórrer recórrec recorreguí recórrega recorreguera

entendre entenc entenguí entenga entenguera

moldre molc molguí molga molguera

aparéixer aparec apareguí aparega apareguera

desconéixer desconec desconeguí desconega desconeguera

traure trac traguí traga traguera

riure ric riguí riga riguera

deure dec deguí dega deguera

escriure escric escriguí escriga escriguera

viure visc visquí visca visquera

Activitat 2

Activitat 3

 a) Carme, no vengues les joies de l’àvia!

 b) Joan i Carles, no escrigueu la redacció!

 c) Marta, no vages a casa i no encengues els llums!

 d) No visqueu la vida amb alegria!

 e) No segueu en el sofà!

 f) No atengueu en classe!

 g) No begueu dos litres d’aigua diaris!

 h) Marta, no córregues un quilòmetre cada dia!

 a) Beveu aigua de la font!

 b) Trepitja la gespa!

 c) Encén el foc!

 d) Correu per anar a classe!

 e) Veniu pels corredors!

 f) Coneix països estrangers!

 g) Viviu tranquils!
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Activitat 4

 a) Els meus fills tussen molt durant la nit. 

 b) Ma mare frig la carn abans de posar-la a la paella.

 c) Els meus nebots cusen pantalons per a una botiga.

 d) Nosaltres cosim camises i jaquetes.

 e) L’ermità cull plantes aromàtiques.

 f) Mireia sempre vist amb molta elegància. 

 g) Els alumnes de 4t lligen dos llibres de teatre. 

Pàgina 268

Activitat 5

 a) debat, debats, debat, debatem, debateu, debaten

 b) admet, admets, admet, admetem, admeteu, admeten

 c) incloc, inclous, inclou, incloem, incloeu, inclouen

 d) irromp, irromps, irromp, irrompem, irrompeu, irrompen

 e) recórrec, recorres, recorre, recorrem, recorreu, recorren

 f) rep, reps, rep, rebem, rebeu, reben

 g) confonc, confons, confon, confonem, confoneu, confonen

 h) transmet, transmets, transmet, transmetem, transmeteu, transmeten

Activitat 6

 a) Ma mare debat cada dia amb mi.

 b) El president va afavorir la seua neboda.

 c) La seua idea no admet rèplica.

 d) M’he confós de telèfon, ho sent.

 e) Incloure les postres va encarir molt el preu.

 f) En la festa haurem d’incloure alguna actuació.

 g) Escorre més la roba abans d’estendre-la.

 h) L’incendi va ennegrir totes les cases.

 i) No puc concebre que Carles no vulga anar a la boda.

 j) Encara han de florir totes les plantes del jardí.
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Activitat 7

 a) Tots els anys, els alumnes de segon debaten sobre el canvi climàtic. 

 b) El condemnat ha admés que ell va cometre l’atracament. 

 c) No et confongues; qui va dir això fou la teua germana, no jo. 

 d) Carles té el secret de l’eterna joventut; no envelleix mai. 

 e) Els meus germans s’han confós de classe i han entrat en la de tercer. 

 f) Carla, no t’afavoreix gens aquest vestit nou.

 g) No m’agrada que ningú m’interrompa quan estic explicant la lliçó. 

Pàgina 269

Activitat 8

 a) El meu germà s’ha engreixat quatre quilos i ara està a règim. 

 b) Si voleu sentir les notes, calleu o no em sentireu. 

 c) Els meus pares tots els matins es desdejunen suc de taronja i torrades.

 d) Per a arribar a ma casa baixe en la parada de Massamagrell. 

 e) He posat aigua calenta i el jersei s’ha encongit.

 f) Seu a la cadira i no et meneges!

 g) El xiquet ha caigut i s’ha fet un trau al cap. 

 h) Els meus alumnes s’entrenen cada dia per al campionat de bàsquet. 

Les perífrasis verbals

Pàgina 270

Activitat 1

 a) Per a arribar a ma casa, cal creuar el riu. 

 b) Cal que fem els deures cada dia. 

 c) Cal que siguem prudents en les nostres accions. 

 d) Els polítics han de ser prudents en les seues declaracions. 

 e) Per a arribar a aquesta conclusió, no cal estudiar Dret. 

 f) No cal que m’hi acompanyes. 

 g) Has d’anar de pressa, si vols arribar d’hora. 

 h) Cal canviar els llibres de lloc. 
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Activitat 2

 a) (correcta)

 b) Has d’acompanyar-me a la biblioteca. 

 c) És necessari que vingues amb nosaltres / Cal que vingues amb nosaltres.

 d) Cal revisar tota la instal·lació elèctrica. 

 e) Hem hagut d’anar-nos-en abans perquè teníem pressa.

 f) (correcta)

 g) No m’esperes, perquè encara he de dutxar-me.

 h) (correcta) 

 i) Quan siguen les dotze, cal retirar-se.

Pàgina 271

Activitat 3

 a) Els teus germans deuen estudiar molt perquè ho aproven tot.

 b) Com et va? Probablement m’anime i et visite.

 c) (correcta)

 d) (correcta)

 e) Pot ser que ploga./ Potser plourà. El cel està ennuvolat.

 f) (correcta)

 g) Devien ser les dotze quan arribà a casa.

 h) (correcta)

 i) (correcta)

 j) He sentit molt de soroll i he pensat que devien ser els veïns del costat.

 k) Potser hem arribat tard a la festa.

 l) Ara deuen ser ja les nou, perquè s’ha fet fosc. 

Bloc gramatical

02_GD_EINES_4_ESO.indd   206 19/10/12   12:53



207  VALENCIÀ: llengua i literatura 4 ESO

Activitat 4

 a) Diumenge he de treballar tot el dia.

 b) Qui deu ser, ara?

 c) Devien ser les tres quan va venir. 

 d) Potser arriben a la nit. 

 e) Cal revisar tots els sistemes de seguretat. 

 f) Cal complir la normativa. 

 g) Tots els xiquets han d’anar al col·legi. 

 h) Hem d’acabar el treball perquè s’ha fet molt tard. 

 i) No sé quants alumnes aprovaran; probablement tots. 

 j) Encara no ha arribat. Li deu haver sorgit algun imprevist. 

 k) Com que no hi hagué cap problema, no vaig haver de cridar-lo. 

La paronímia

Pàgina 273

Activitat 1

 a) Hui m’he provat el vestit de festa i no m’entra.
  Tasta la sopa, que no sé si està salada.

 b) A la meua iaia l’operen hui d’una cataracta a l’ull dret.
  Hem anat d’excursió a fotografiar una cascada impressionant.

 c) A l’hora de sopar encendrem el televisor, abans no.
  Si férem força tots alhora segur que ho podríem traure.

 d) Hem comprat un ordinador i l’hem de pagar en dotze terminis.
  El terme de Massamagrell està molt poblat.

 e) A l’acadèmia de dibuix ens estan ensenyant la tècnica al pastel.
  Per a l’aniversari d’Antoni farem un pastís de maduixes.

 f) La Casa Reial ha convidat les autoritats a la recepció.
  Aquest llibre conta un fet real que li esdevingué a una xiqueta.

 g) Han nomenat el meu padrí president d’honor del Musical.
  Marta t’ha anomenat sis vegades en la seua telefonada.

 h) No tots els mitjans són lícits per a aconseguir allò que es vol. 
  Des de xicotets, els xiquets han de tenir cura del medi ambient. 
  He comprat un pastís molt gran i n’he donat mig a ma mare. 
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Activitat 2

 a) Vam deixar tots els cotxes ben protegits a la bodega del vaixell.

 b) Com que demà és dia festiu, hui hi haurà molt de trànsit per les carreteres.

 c) Carles, cal que faces un esborrany del text abans de passar-lo a l’ordinador.

 d) Has preguntat l’adreça de la casa de Sílvia?

 e) A l’aquari ens hem banyat amb uns dofins molt simpàtics.

 f) Has de senyalar tota la roba abans d’anar al campament.

 g) Tenir cura del medi ambient és un deure.

 h) Ha compost una gran simfonia, però no l’ha estrenada encara.

 i) S’ha fet un ferida mentre mirava les botelles del celler i s’ha posat una bena.

 j) No l’he trobat enlloc i l’he buscat per totes les botigues.

 k) Emplena bé l’imprés de la beca o no te la concediran.

 l) Hem d’anar a veure l’última pel·lícula de vampirs.

 m) Després de Pasqua caldrà lliurar el treball de matemàtiques. 

 n) La comtessa de Barcelona ha inaugurat l’exposició de Miró. 

 o) Encara no sabem la data de l’examen.

 p) Necessite un esborrador per a esborrar la pissarra. 

Els barbarismes

Pàgina 274

Activitat 1

 a) Estava distreta i no es va adonar de res.

 b) En els moments difícils, necessitem recolzar-nos en els amics. 

 c) En lloc de queixar-te tant, hauries d’estudiar més.

 d) El professor ha dit que el treball no ha d’ocupar més de dos fulls.

 e) Em va semblar estrany, però t’assegure que no vaig rebre el correu.

 f) S’ha acostumat a rebutjar les idees dels altres sense escoltar-los.

 g) L’empresa ens garanteix que mantindrà les tarifes durant un any.

 h) No sé quina malaltia tenia, però quasi no podia parlar.

Bloc gramatical

02_GD_EINES_4_ESO.indd   208 19/10/12   12:53



209  VALENCIÀ: llengua i literatura 4 ESO

 i) Estava molt decebuda, però encara no sap què va ocórrer.

 j) De sobte, es va obrir la porta i va aparéixer ella al llindar.

Activitat 2

 1. malgastar: Despendre (els diners propis) malament, en coses inútils.

 2. aclarir: Fer menys espés, menys fosc o menys pujat de color.

 3. aleshores: Llavors, en aquell moment.

 4. oblidar: Perdre la memòria (d’alguna cosa), no recordar-la, no tenir-la present en l’esperit.

 5. xarxa: En el tennis, el voleibol i altres esports, malla col·locada al mig del camp de joc per 
damunt la qual es fa passar la pilota.

 6. tret: Qualitat significativa, característica, de qualsevol element.

 7. dubte: Situació de qui no sap cap a quina de dues opinions contràries, cap a quina de dues 
resolucions diferents, decantar-se, que està incert entre el sí i el no.

 8. despesa: Acció i efecte de despendre alguna cosa.

 9. data: Indicació del temps en què s’ha realitzat o ha de realitzar-se un fet.

 10. endoll: Dispositiu format per una clavilla i una presa de corrent, emprat per a connectar un 
aparell, una màquina, un llum, etc., a la xarxa elèctrica.

A C L A R I R T O D

L O I T B H E R B E

E N D O L L G O L R

S R A F E V D U I I

H J T A X I E A D T

O M A L G A S T A R
R T R O Z A P N R N

E P D U B T E C U L

S A L T N I S A R R

T R E T B X A R X A
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