
 

DEURES VALENCIÀ 1R ESO, SETMANA DEL 30 MARÇ AL 3 D’ABRIL 

 

Bon dia,  

 

A continuació us passe els deures de la següent setmana. La feina té dues 

parts: 

- Fer les activitats dels Tips lèxics (jo us proporcione la teoria i els 

exercicis) 

- Elaborar un conte. 

Recordeu que podeu enviar-me els deures quan estiguen acabats. Si acabeu 

abans de divendres, m’ho podeu enviar abans.  

 

TIPS LÈXICS 

1- TIP LÈXIC 

Només/no més 

 

Només: adverbi de quantitat sinònim de la paraula únicament.  

Només( o únicament) cal afegir la sal. 

No més: grup de paraules format per un adverbi de negació (no) i un de quantitat (més). 

Hui devíem ser no més de deu alumnes a classes. 

Si llevem l’adverbi de negació no, l’oració esdevé, en lloc de negativa, afirmativa:  

Hui devíem ser més de deu alumnes 

 

2- TIP LÈXIC 

Potser/ pot ser 

 

Potser: adverbi sinònim de l’expressió tal vegada. Va seguit d’un verb en indicatiu.  

No sé on he deixat l’anell. Potser l’he perdut. 



Pot ser: expressió formada per poder + ser. Normalment va seguit de que + subjuntiu. 

No pot ser que hages acabat ja l’exercici. 

 

3- TIP LÈXIC 

Medi/mig/mitjà 

 

Medi.1 Substància a través de la qual actua una força. La llum es refracta en passar d’un 

medi a un altre. 2. Conjunt de condicions ambientals. Cada espècie animal ha de viure 

en el seu medi. 

Mig (mitja, mitjos, mitges). La meitat d’un tot. Soparé mig entrepà. No parles a mitges! 

Mitjà (mitjana, mitjans, mitjanes)1. Allò que serveix per a arribar a un fi. El seu mitjà de 

transport és l’autobús.  2. Que és igualment lluny dels dos extrems. Lluís és el germà 

mitjà d’Elena. 

1- Ompli els buits amb: no més i només. 

- ________ vull el llibre de Valencià, el de Castellà ja l’agafaré demà. 

- Crec que val _______ de 10 euros, crec. Demà ho preguntaré. 

2- Ara escriu tu dues oracions, una on uses el NOMÉS i una altra que utilitzes el 

NO MÉS. 

- 

- 

 

3- Ompli els buits amb: POTSER i POT SER 

- __________ anirem al cinema. 

- _________ blanc? No m’agrada el negre. 

- _________ que Messi siga el millor jugador de la història. 

- Ho faré, però __________, optaré per veure la TV. 

 

4- Escriu una oració amb MEDI, MITJÀ, MIG I MITJA. 

- 

- 

- 

- 

 



 

ÉS HORA DE FER LITERATURA 

EL CONTE 

El conte és una narració, generalment breu, d’una sèrie de fets reals o ficticis, creat 

amb la intenció d’entretindre, divertir o ensenyar. 

L’autor/a inventa una història i un narrador/a relata els fets, encabint-los en un espai i 

un temps en què actuen uns personatges, reals o fantàstics. 

L’argument sol ser senzill i té com a eix un sol tema. A més de la narració, hi abunden 

els diàlegs; sols s’hi descriu allò que és fonamental per a la història. 

El conte sol tindre aquestes parts: 

- Plantejaments: situació de partida en què se solen presentar els personatges i 

al situació que després donarà pas a les accions. S’hi indica l’espai i el temps. 

- Desenvolupament: s’hi presneten totes les accions que fan els participants per 

a resoldre el conflicte plantejat. 

- Desenllaç: se soluciona el conflicte plantejat i l’acció arriba a una resolució 

positiva o negativa. En alguns casos hi ha una conclusió moralitzadora o consell. 

Els contes es classifiquen segons l’autoria (popular i literaris), el destinatari (infantil o 

per a adults), el tema (fantàstics, psicològics, de terror, d’aventures...) el país 

d’origen... 

A diferència dels contes populars –d’autoria anònima i transmesos oralment-, els 

contes literaris estan escrits per un autor o autora coneguts; es publiquen en llibres, 

revistes, periòdics, etc. 

Alguns dels nostres autors i autores de contes són: Pere Calders, Quim Monzó, Isabel-

Clara Simó, Segi Pàmies, Carme Riera, Mercè Rodoreda... 

Recursos narratius 

En un relat, es combinen aquests recursos literaris, encara que de vegades n’hi 

predomine un per damunt dels altres: 

- La narració, que és la successió dels fets que realitza la veu del narrador. 

- La descripció de persones, sentiments, ambients i situacions. 

- El diàleg, que és la conversa que mantenen els personatges implicats en l’acció. 

Un diàleg es pot presentar en: 

- Estil directe, quan els personatges parlen. Cada intervenció va intruïda per un 

guió i pot incloure un aclariment o comentari que s’escriu entre guions. Per 

exemple:  

-No li faces!-cridà Joana- No veus que Raül no té trellat? 



 

- Estil indirecte, quan el narrador conta el que diuen. En aquest cas s’empra la 

tercera persona gramatical i els verbs de dicció (dir, explicar, preguntar, 

respondre...) seguits d’una conjunció o adverbi (que, si, on...). Per exemple: 

Joan ordenà a Marc que no fera cas de Raül perquè aquest no tenia trellat. 

Tradicionalment, entre els contes, s’ha fet la distinció entre populars i els literaris. Els 

contes populars són molt semblants a les rondalles, i poden tindre alguna de les seues 

característiques, mentre que els literaris se n’allunyen. 

 

TASCA A DESENVOLUPAR________________________________ 

1- Cal que elabores un conte inventat per tu. Els personatges i la història han de 

ser creats per tu. El conte no pot tindre més d’un full a Word. Cal que 

seguisques l’estructura de platejament, nus i desenllaç i que hi apareguen 

diàlegs entre els diferents personatges. Coneixeu molts contes, penseu en un 

per a ajudar-vos i inventeu el vostre.  

Ja sabeu, els exercicis i el conte cal que els lliureu com a tard el divendres 3 d’abril. 

Si teniu abans del divendres la feina podeu enviar-me-la i us la corregisc. 

 

BON TREBALL! 


