
 

2n ESO 

Bon dia a totes i tots, 

En primer lloc m’agradaria desitjar-vos que estigueu bé i que estigueu passant aquesta 

QUARANTENA (i no quarantena) el millor possible. Són temps difícils però si tots 

col·laborem i, com bé diuen tots els responsables i especialistes, ENS QUEDEM A 

CASA, prompte passarà aquest malson.  

Bé, encara que hi haja un virus que ens està molestant, nosaltres hem de continuar amb 

la nostra tasca d’ensenyar i aprendre i, per tant, tot seguit us indicaré quina és la feina 

que heu de fer per a la setmana del 23 al 27 de març. 

La feina que heu de fer és la següent: 

- Tot seguit teniu teoria i exercicis sobre les oracions segons l’actitud del parlant. 

Cal que llegiu la teoria i feu els exercicis. 

- Hi ha un altre pdf que tracta l’apostrofació i també té els seus respectius 

exercicis. Llegiu la teoria i feu les activitats. 

- Les activitats les heu de fer a ordinador i enviar-me-les el divendres 27 de març 

al correu carla.valencia.llati@gmail.com 

Si teniu dubtes, em podeu enviar correus o dimarts o dimecres preguntant-me el que 

vulgueu. Però divendres cal que em lliureu els exercicis. La feina puntua per a nota ja 

que és l’única manera d’avaluar-vos. Si no ho envieu, la puntuació serà de 0. Cal que 

continuem treballant i intentem continuar el curs d’una manera satisfactòria. Ànim i 

prompte acabarà tot açò! 

 

FITXA 1 

LES ORACIONS SEGONS L’ACTITUD DEL PARLANT 

Segons l’actitud del parlant, les oracions poden ser enunciatives, interrogatives, 

exclamatives, imperatives, dubitatives i optatives. 

2.1. Les oracions enunciatives 

Les oracions enunciatives presenten els fets, les accions, els pensaments, etc. com si 

foren reals. 

Solen portar el verb en indicatiu i poden ser afirmatives (El telèfon funciona bé) o 

negatives (El telèfon no funciona bé). 

 

2.2 Les oracions interrogatives 

Les oracions interrogatives són les que s’utilitzen per a formular preguntes. Solen 

portar el verb en indicatiu i acabar en un signe d’interrogació (?). 

Les oracions interrogatives poden ser totals o parcials. 
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- Les interrogatives totals són les que poden respondre amb sí i no: El teu gramà 

estudia medicina? 

- Les interrogatives parcials demanen coma  resposta una paraula o un grup de 

paraules i van introduïdes per una partícula interrogativa (què, quan, qui, on...): 

Què estudia el teu germà? 

 

2.3. Les oracions exclamatives  

Les oracions exclamatives serveixen per a expressar una emoció intensa. Porten el 

verb en indicatiu, estanquen sempre amb un signe d’exclamació (!) i, generalment, van 

precedides d’una partícula exclamativa (que, quant, com...): Quant de temps ha passat! 

 

2.4. Les oracions imperatives 

Les oracions imperatives expressen una ordre o una prohibició. No tenen subjecte 

explícit i el verb sol estar en segona persona. 

Les oracions imperatives poden ser afirmatives o negatives. 

- Les imperatives afirmatives expressen ordres afirmatives i porten el verb en 

imperatiu. Encén l’aire condicionat. 

- Les imperatives negatives expressen ordres negatives i porten el verb en subjuntiu: 

no encengues l’aire condicionat. 

 

2.5. Les oracions dubitatives 

Les oracions dubitatives expressen dubte sobre si l’acció expressada pel verb es 

podrà fer realitat o no. Poden anar precedides d’adverbis que indiquen  dubte (potser, 

probablement...) o tindre com a nucli verbal una perífrasi de probabilitat (deure + 

infinitiu), sempre en indicatiu: Potser demà plourà; El mecànic ja deu haver arreglat el 

cotxe. 

 

2.6. Les oracions optatives  

Les oracions optatives expressen el desig del parlant que es complisca l’acció 

expressada pel verb. Porten el verb en subjuntiu i solen anar precedides d’expressions 

que indiquen desig, com tant de bo o que: Tant de bo et curares prompte! Que comence 

ja l’espectacle! 

 

ACTIVITATS___________________________________________________________ 

1- Digues de quin tipus és cada oració segons l’actitud del parlant. 

- Probablement, la iaia farà paella el diumenge. 

- No tornes a començar amb la mateixa cantarella. 

- Quanta gent que ha vingut al concert! 

- Joan es va passar el cap de setmana estudiant. 

- Que la sort us acompanye. 

- A quina hora comença la pròxima funció? 



 

2- Explica la diferència entre una oració interrogativa total i una oració 

interrogativa parcial i posa’n exemples. 

 

 

3- Escriu dos exemples de cada tipus d’oració. 

Exclamativa: 

 

Dubitativa: 

 

Optativa: 

 

APOSTROFACIÓ AMB ARTICLES 

 

Els articles el i la s’apostrofen…  

• Quan el mot següent comença amb vocal o hac: l’arbre, l’home, l’aigua, l’heura...  

• Quan el mot següent es pronuncia amb un so vocàlic inicial, encara que comenci amb una 

altra grafia. Això passa en aquests casos:  

– quan la paraula és d’origen estranger: l’stop, l’«Strangers in the Night»...  

– en les xifres: l’11 de Setembre de 1714, l’1 de març, l’XI Congrés 

 – en les sigles: l’FMI, l’IEC... 

 

Els articles el i la NO s’apostrofen...  

• Abans dels mots que comencen amb hac aspirada: el hall, el hòlding...  

• Abans de mots que comencen en s líquida i són femenins; la schola cantorum…  

• Abans dels mots següents: – masculins i femenins que comencen amb vocal consonàntica: el 

iode, el iot, la iaia... – femenins que comencen amb i o bé u àtones (amb hac o no): la imatge, 

la universitat, la humitat...  

• Abans del numeral una quan es refereix a l’hora: És la una del migdia.  

• En casos com la asimetria, la asèpsia, la anormalitat…, per reforçar el prefix. I per evitar 

confusions: la ira, la Haia...  

• Abans dels noms de les lletres: la e, la efa… 

 

1- Totes les paraules següents comencen amb i o u (amb hac o sense). Torna-les a 

escriure apostrofant la (article o pronom feble), si cal: 

la + illa l’illa    la + illeta  



la + unitària    la + única  

la + hípica    la + hidratació  

la + Immaculada   la + Imma 

 

2) Escriu el, la o l’ abans dels mots següents: 

la identitat  ___ hipertròfia  ___ ísquium   ___ indret  

___ hípica   ___ ungla    ___ hòstia    ___ ultrasò   

___ unglada   ___ úlcera    ___ histèria    ___ innocència 

 

3) Fes el mateix amb aquestes paraules:  

 la iuca    ___ iode    ___ iaia    ___ Happy Birthday  

___ ínfim    ___ ianqui    ___ inèrcia    ___ hiena    

___ ínfima    ___ Halloween 

 

 

 


