
COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA

 ESCOLTAR I PARLAR. La descripció 
d’altres i d’un mateix

 LLEGIR I COMPRENDRE. El comte 
Dràcula

 ANALITZAR I RECONÉIXER. La des-
cripció i els textos descriptius

 AMPLIAR EL LÈXIC. El cos i la roba

 ESCRIURE. Un retrat 

CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

 ANALITZAR I RECONÉIXER. L’adjectiu 
qualificatiu

 PRACTICAR L’ORTOGRAFIA. L’accent. 
L’obertura de les vocals

 APLICAR I SINTETITZAR

  Comprendre i valorar descrip- 
cions orals i escrites.

  Reconéixer una descripció, dife-
renciar les classes de textos 
descriptius i conéixer-ne les ca-
racterístiques.

  Produir textos descriptius diver-
sos, orals i escrits, com ara el 
retrat, a partir de models.

  Distingir adjectius, conéixer-ne 
els trets i usar adequadament 
aquesta classe de paraula en les 
produccions pròpies.

  Saber les normes generals 
d’accentuació i aplicar-les cor-
rectament en la producció i la 
revisió dels escrits propis.

QUÈ APRENDRÀS? DE QUÈ SERÀS CAPAÇ?

3 JO SÓC AIXÍ

QUÈ SAPS JA?

Ara ja saps que, segons la finalitat 
amb què es produeix, un text pot ser 
de diferents tipus, com ara, narratiu. 
També coneixes les característiques 
de les narracions i ets capaç d’identi
ficar algunes classes de paraules que 
s’hi utilitzen (substantius, articles).

En aquesta unitat analitzarem textos 
expositius i diversos tipus de descrip-
cions i treballarem amb els adjectius, 
una classe de paraula que abunda en 
aquest tipus de text.

COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA

 ESCOLTAR I PARLAR. Descripció de 
personatges

 LLEGIR I COMPRENDRE. El comte 
Dràcula

 ANALITZAR I RECONÉIXER. Les moda
litats textuals (II)

CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

 ANALITZAR I RECONÉIXER. L’adjectiu 
qualificatiu

 APLICAR I SINTETITZAR

 AMPLIAR EL LÈXIC. El cos i la roba

 PRACTICAR L’ORTOGRAFIA. L’accent. 
L’obertura de les vocals. 

  Comprendre i valorar textos expo
sitius i descriptius orals i escrits.

  Reconéixer una exposició i una des
cripció, diferenciar les classes de 
textos descriptius i conéixerne les 
característiques.

  Produir textos expositius i descrip
tius, orals i escrits, a partir de models.

  Distingir adjectius, conéixerne els 
trets i usar adequadament aquesta 
classe de paraula en les produccions 
pròpies.

  Conéixer les normes d’accentuació i 
d’obertura de les vocals, i aplicarles 
correctament en la producció i la 
revisió dels escrits propis.

QUÈ APRENDRÀS? DE QUÈ SERÀS CAPAÇ?

3 JO SÓC AIXÍ

QUÈ SAPS JA?
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ESCOLTAR I PARLAR

DESCRIPCIÓ DE PERSONATGES
1. Observa les imatges i escolta amb atenció; fixa’t, sobre tot, en 

quins personatges s’hi mencionen.

2. Ara contesteu entre tots les preguntes següents:

a)  De quin personatge parla el text? 

b) De quin lloc prové?

c) Com va vestit?

d) Què es diu en el text de la seua manera de ser?

e) Darrere de quin altre personatge s’amaga?

f) Quins trets se’ns expliquen d’ell en el text?

g) Quines diferències hi ha entre tots dos personatges?

3. Contesta la pregunta amb què es clou el vídeo.

Proposta   Sovint oferim als altres una imatge de nosaltres 
mateixos que no es correspon del tot amb la nostra ma nera 
de ser: ens «amaguem» darrere d’aquesta imatge. Reflexio
na sobre aquesta afirmació.

4. Us comporteu davant de la resta de persones com realment 
penseu que sou? 

z Anoteu quins són els trets que us identifiquen. 

z  Penseu si són realment els que oferiu als altres.

z  Feu un debat en què compartiu què en penseu: canvieu de 
personalitat? Si és així, per què ho feu i en quines circums
tàncies?

ESCOLTAR I PARLAR

Parlar en públic

z	Assaja els gestos que faràs servir; tot  

i que habitualment són inconscients, són 

una eina de comunicació molt eficaç.

z	Mantín una postura relaxada i formal 

alhora, que transmeta seguretat. Evita 

les postures rígides.

z	Complementa la intervenció amb ges-

tos naturals. Fes servir les mans per a 

donar suport a l’exposició, i reparteix la 

mirada entre tots els companys.
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Jonathan pensà picar a la portalada del castell. 
Però no s’hi veia cap campana, ni cap picaporta.

Mirà al seu voltant. Ni una ànima. Sense saber què 
fer, va restar en silenci, sense moure’s. L’espera se li va 
fer tan llarga que es va armar de paciència, convençut 
que passaria tota la nit allí palplantat.

Aleshores, se sentiren una espècie de frecs darrere 
de la porta. Eren passos. A través de les fines escletxes 
Jonathan va veure la resplendor d’una llum que s’acos-
tava. Després va sentir soroll de cadenes, el grinyol de 
forrellats feixucs, el fort escarritx de la clau del pany… 
I la porta es va obrir lentament.

Al llindar va aparéixer un home vell, molt alt, amb 
bigot blanc. Vestia tot de negre. A les mans duia una 
llàntia de plata. La flama projectava ombres llargues i 
tremoloses al seu voltant.

—Benvingut al meu castell —digué—. Entre lliure-
ment i per voluntat pròpia.

Jonathan va obeir. Tan bon punt va traspassar-ne 
el llindar, el vell li va oferir la mà. Encaixaren. Jona-
than trobà la mà del vell freda com el gel. Més li va 
semblar la mà d’un mort que la d’un home viu.

—El comte Dràcula? —demanà.
El vell li va fer una reverència.

—Jo sóc Dràcula.
El rostre del comte era afilat. Tenia el nas molt 

prim i corbat, un front ample i cabells abundants, tot 
i que grans entrades a les temples. Sota el bigot, tan 
espés com les celles, la boca mostrava unes dents 
blanques i esmolades que eixien per fora dels llavis. 
Les orelles eren punxegudes i les galtes, eixutes però 
fermes. L’efecte general era d’una pal·lidesa extraordi-
nària. I aquesta pal·lidesa abastava també les mans, 
unes mans de dits curts i molsuts amb pèls als pal-
mells, i ungles llargues i fines tallades en forma de 
punxa.

—És tard i els meus criats dormen —va dir el com-
te després de tancar la porta, i d’amagar-se la clau 
dins del vestit—. Jo mateix m’ocuparé de la seua 
comoditat.

Jonathan es va deixar guiar per corredors i escales 
fins al dormitori que se li havia preparat. Era un 
dormitori espaiós, molt acollidor, amb una gran llar 
de foc que el caldejava.

Després d’instal·lar-s’hi, el comte el convidà a 
acompanyar-lo a una cambra que hi havia al costat 
del dormitori.

Bram Stoker
Dràcula, Bromera

EL COMTE DRÀCULA 

3 COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA

Abans de llegir…

Observa la imatge del comte 

Dràcula que acompanya el text.

z	Com el descriuries físicament?

z	 I psicològicament?

z	 En quin espai i en quin temps  

situaries el personatge?
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1   Escolta atentament i llig, alhora, el fragment El comte Dràcula.

Obtenir informació del text

2   Contesta les qüestions següents:

a) Quins personatges s’esmenten en el text?

b) On arriba Jonathan?

c) Per què no toca a la porta? Què fa, doncs?

d) Què sent darrere de la porta?

3  Indica si són verdaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents. Justifica la 
resposta amb fragments del text.

El comte obliga Jonathan a entrar al castell.  w

Dràcula diu a Jonathan que hi entre per voluntat pròpia. w

El comte saluda el seu convidat amb una encaixada de mans. w

Dràcula viu sol al castell.  w

El comte acomoda personalment el seu convidat.  w

Comprendre i interpretar el text

4  Què es diu en el text de cada part del cos de Dràcula? Emplena una graella 
com la següent.

LLEGIR I COMPRENDRE 
3

5  Com era el dormitori que s’havia preparat per a Jonathan? Selecciona les 
paraules del requadre que ho reflecteixen.

impersonal  fred  estret  acollidor  espaiós  caldejat  menut

6  Selecciona les parts del castell que s’esmenten en el text.

a) portalada d) corredor g) lavabo j)  cuina m) dormitori

b) llar de foc e) entrada h) llindar k) rebedor n)  escletxes

c)  picaporta f)  balcó i)  galeria l)  celobert o)  teulada

Reflexionar i valorar el contingut i la forma 

7  L’obra Dràcula, de Bram Stoker, s’inclou en la narrativa de terror i de misteri. 
Quines frases del fragment ajuden a crear un ambient misteriós?

8  Per què comença la narració amb la descripció de l’espai? Quin efecte hi 
persegueix el narrador?

9  Amb quina finalitat el narrador descriu el comte Dràcula?

10  Penses que la descripció del personatge es pot relacionar amb l’ambient 
misteriós del relat? Justifica la resposta amb exemples del text.

Crear i compondre

La imatge que acompanya el 

text és un fotograma de la pel·lí

cula Dràcula de Bram Stoker 

(Francis Ford Coppola, 1992); la 

que figura en aquesta pàgina 

pertany a Drácula, la leyenda 

jamás contada (Gary Shore, 2014).

 Observa les dues imatges i 

elabora, per al protagonista de 

cada una, una fitxa com la de 

l’exercici 4. Compara les tres 

fitxes i explica’n les diferències.

rostre nas front cabells

bigot celles dents orelles

galtes mans dits ungles



1  Llig aquest text, i assenyala’n la introducció i el desenvolupament.

El llenguatge dels colors
Els humans utilitzem els colors per a comunicar-nos i transmetre’ns missatges.

Fem servir els colors com a codis (per exemple, en els semàfors, el roig vol dir no 
passeu, el verd, via lliure i el taronja ens avisa que està a punt de posar-se vermell), 
i els donem un simbolisme determinat. Això ho fem d’una manera convencional, 
és a dir, que hi ha un grup més o menys gran de persones que es posen d’acord 
i decideixen, per exemple, que el color roig en els semàfors significarà que està 
prohibit passar. […]

Els colors serveixen per a distingir els equips que participen en una competició 
esportiva, i s’ha estés per tot el món també el costum que cada país tinga una bandera 
amb uns colors determinats. […]

Els colors no sempre simbolitzen les mateixes coses ni serveixen per a transmetre els 
mateixos missatges a tot arreu. […]

Cavall Fort, abril de 1998 (adaptació)

2  Localitza en el text exemples que expliquen que els colors s’usen com a codis.

3  Afig exemples a la informació del tercer paràgraf del text.

4  Investiga aquestes qüestions: quin color s’usa en senyal de dol a Occident? 
I a la Xina? De quin color era la roba de l’emperador a la Xina? De quin era en 
l’antiga Roma?

5  Redacta unes línies amb la informació de l’activitat 4 i afigles a l’últim parà
graf del text, com a exemple del que s’hi afirma.

6  Selecciona una de les quatre conclusions i afigla al final del text.
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3 COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA

Les modalitats textuals (II) 

1. L’exposició

L’exposició és un tipus de text en què es presenta informació sobre un tema 
determinat.  

L’exposició —siga oral o escrita— es prepara en diverses fases.
1.  Documentació. Reuneix les dades que necessites consultant diverses 

fonts d’informació (llibres, enciclopèdies, Internet…).
2.  Organització de la informació. Elabora un esquema amb les idees 

que desenvoluparàs. L’estructura ha de ser clara i ordenada.
3.  Redacció de l’exposició. Per a fer-ho, tin en compte aquests aspectes:

z  Organitza el text en paràgrafs. Cada un ha de contenir una idea.
z  No copies literalment, fes servir les teues pròpies paraules.
z  Empra-hi termes específics i evita les expressions col·loquials.
z  No hi incorpores opinions personals. L’exposició ha de ser objectiva.
z  Comença el text amb una introducció, en què presentes el tema; 

desenvolupa’l en uns quants paràgrafs, i acaba’l amb una conclusió.

Quan hages de fer una exposi
ció oral, tin en compte les indi
cacions següents:

z Tin a mà un guió o esque-
ma, per a consultarlo quan ho 
necessites.

z Observa els teus receptors 
i reparteix la mirada entre ells.

z Evita els mots crossa del tipus 
bé, doncs, no?

z Parla alt i no gaire ràpid.

z Tracta de pronunciar de mane
ra clara.

+  L’exposició  
oral

Al capdavall, el llenguatge 
dels colors és el més universal 
de tots els codis de comunicació 
humana.

En síntesi, el llenguatge dels 
colors arribarà a substituir les 
llengües escrites i servirà per a 
fer caure les barreres de la inco-
municació entre els humans.

En definitiva, els colors no 
poden servir per a la comunica-
ció entre les diferents cultures 
del món, perquè no solucionen 
cap problema de comunicació.

Podem dir, doncs, que el llen-
guatge dels colors, tot i ser més 
universal que la llengua amb 
què ens expressem diàriament, 
de vegades no equival als matei-
xos conceptes arreu del món.

Activitats 
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2. La descripció i les seues classes

Una descripció és un tipus de text en què es diu com és una persona, un 
animal, un lloc o un objecte.  

Quan es tracta d’una persona, hi ha tres opcions:
z  Se’n pot descriure només l’aspecte f ísic.
z  Se’n pot descriure únicament el caràcter o el comportament.
z  És possible descriure tant l’aspecte f ísic com la manera de ser. 

Aleshores parlem de retrat.

ANALITZAR I RECONÉIXER 
3

7  Llig aquest text i fixa’t en les paraules i en les expressions ressaltades.

El senyor Utterson
El senyor Utterson, l’advocat, era un home d’aspecte sever, que no s’il·luminava 

mai amb un somriure, fred, distant i de poques paraules, reservat a l’hora de manifes-
tar els seus sentiments, primíssim, llarg, eixut, avorrit i, a pesar de tot, agradable. En 
les reunions amb els amics, sobretot si el vi era del seu gust, als ulls li lluïa una espurna 
d’humanitat, una cosa que no es podia dir amb paraules, però que s’expressava no 
sols a través del seu aspecte en acabant de dinar, sinó també, més sovint i amb més 
intensitat, a través de les seues accions quotidianes.

Era un home rigorós amb ell mateix, però amb els altres era molt tolerant i, de 
vegades, fins i tot admirava, amb una certa enveja, la força d’esperit necessària per a 
fer males accions.

R. L. Stevenson

El cas misteriós del Dr. Jeckyll i Mr. Hyde, Bromera (adaptació)

8  Classifica les paraules i les expressions ressaltades en el text segons si es refe
reixen a trets físics o de caràcter i comportament.

9  Justifica si el fragment anterior inclou un retrat.

10  Selecciona almenys deu paraules del requadre i feshi una descripció de ta 
casa.

11  Tria un d’aquests personatges, investiga’l i fesne una descripció. Inclouhi trets 
físics i de caràcter (tin en compte les activitats a què es dedica o s’ha dedicat).

gran   ampli   fred   menut   alt   fosc   estret   acollidor 

diàfan   sòlid   desastrat   càlid   ample   ruïnós   lluminós

Activitats 

Laura Gallego.Pedro Cavadas. Luis G. Berlanga. Matilde Salvador.
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12  Llig aquest text i contesta les qüestions que s’hi plantegen.

Peníscola
A la sortida del port de Benicarló 

aparegué Peníscola al sud. La mateixa 
llum matinal, una mica calitjosa1, feia 
que no es veiés l’istme de molt poca 
alçada que l’uneix amb la terra ferma, 
i així Peníscola semblava un illot sobre-
pujat per les pedres del castell. Era un 
accident curiós —molt bonic— que 
emergia a tocar de la costa, d’un color 
daurat fosc sobre el mar immòbil.

De Benicarló a Peníscola no hi ha 
pas gaire milles. Les navegàrem lenta-
ment, amb el motor alentit2. El litoral és 
una platja llarga, no gaire agraciada, de sorra i de pedruscall. La calma ens permeté de 
passar-hi molt a prop i constatar el seu escàs interès. A mesura que ens hi anàvem acos-
tant, aparegué el castell amb tota la seva vigoria. Peníscola s’ha de veure des de terra, 
des de l’interior, certament, però és del mar estant que se’n pot tenir una inoblidable 
impressió de conjunt. El roc sobre el qual està edificat el castell forma un espadat gairebé 
vertical d’una incisió orgullosa i esvelta.

Josep Pla

Aigua de mar, Destino

z  Per què Peníscola semblava un illot, segons Josep Pla? 

z  Des de quin lloc es fa la descripció que s’inclou en el text?

z Numera aquests elements segons l’ordre en què s’hi mencionen.

    Castell. w  Peníscola completa. w  Litoral. w  Roc del castell. w

13  Assenyala en quin ordre està feta aquesta descripció.

a) Del més general al més concret.  c) D’esquerra a dreta.

b) De dalt a baix.    d) D’allò particular a allò general.

14  Quins adjectius utilitza Josep Pla per a descriure la llum, la terra i el color de 
la costa?

15  Descriu un paisatge pròxim a la teua localitat. No t’oblides d’aplicarhi les 
recomanacions per a fer una bona descripció.

3 COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA

3. La descripció: procediment
Observa l’estructura o organització que convé seguir en el procés de 

redacció d’una descripció.
1.  Observació. T’has de fixar atentament en allò que vols descriure.
2.  Reflexió. Selecciona’n les característiques més destacades i ordena 

aquests trets: pots anar del més general al més concret, o a l’inrevés, 
de dalt a baix, d’esquerra a dreta…

3.  Redacció de la descripció. Hi pots fer servir els recursos següents:
z  Adjectius qualificatius: alt, prim, vell, bo, servicial…
z  Comparacions: l’inspector McGregor caminava com un ànec i 

xarrava més que una cotorra.

1calitjosa: entelada, poc transparent.
2alentit: més lent.

Observació

Reflexió

Selecció

Ordre

Redacció

PROCEDIMENT  
DE DESCRIPCIÓ

Activitats 
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3
APLICAR I SINTETITZAR

5  En quin ordre està feta la descripció en aquest text?

a) De les característiques particulars a les generals.

b) De les característiques generals a les particulars.

c) D’allò que és cert a allò que no ho és.

d) De dalt a baix.

6  Quins detalls físics poden relacionarse amb el caràc
ter del protagonista del text II?

7  Subratlla els termes que concordarien més amb les 
característiques físiques i psicològiques del personatge.

8  Ratlla l’opció incorrecta i completa la informació.

9  Completa l’esquema següent.

El text II és / no és un retrat perquè  

brut  esvelt  elegant  fort  humil  ingenu 
arrogant  simpàtic  obés  escarransit  agressiu 

Narració Exposició

ESTRUCTURA TRETS TRETSCLASSES

Desenvolupament 
o cos

O Termes 
O Objectivitat

Objectes

Persones

Trets 
físics

Trets Retrat:
trets 

O  :
alt, curt…
O  :
com un…

MODALITATS TEXTUALS

Text I
Tots heu sentit alguna vegada el soroll que fan en volar 

les abelles, els mosquits, les mosques i altres insectes. 
D’aquest sorollet tan característic se’n diu brunzit. Com 
produeixen els insectes aquest sorollet tan agradable de 
vegades i tan empipador d’altres? Vegem-ho.

Si observem amb atenció tots aquests animalets ens 
adonarem que no tenen un òrgan especialment dissenyat 
per a produir aquest soroll. D’altra banda, us deveu haver 
fixat que els insectes brunzeixen (fan soroll) només quan 
volen, mentre que quan estan quiets no en fan. Això vol 
dir, evidentment, que el brunzir té a veure amb el vol i per 
tant amb el moviment de les ales.

Xavier Bohigas i Janoher

Tretzevents, gener de 1998  
(adaptació)

Text II
Havia canviat, des del temps de New Haven. Ara era un 

tipus robust, de trenta anys, amb els cabells color de palla, 
uns llavis més aviat durs i un posat altiu. Els ulls radiants, 
arrogants, dominaven en el seu rostre i feien que semblara 
que constantment es tirava agressivament cap endavant. 
Ni l’elegància efeminada del seu vestit de muntar no acon-
seguia d’ocultar l’enorme vigoria d’aquell cos: semblava 
que omplia les botes lluents fins a amenaçar de trencar-ne 
els llaços, i se li endevinava el joc de músculs poderosos, 
quan es movia, sota la fina roba de jaqueta que portava. 
Era un cos capaç d’una força enorme: un cos cruel.

Quan parlava, la seua veu de tenor, una mica ronca i 
agra, accentuava la impressió de combativitat que tot 
ell produïa. A la seua veu hi havia un matís de menyspreu 
paternal, fins i tot quan parlava a persones que estimava.

F. scott Fitzgerald

El gran Gatsby  
Edicions 62 (adaptació)

1  Llig atentament el text I i indica de què tracta.

a) De la manera de volar els insectes.

b) Del so que fan els mosquits.

c) Del so que fan els insectes.

d) Dels animals.

2  Ratlla l’opció incorrecta i completa la informació.

3  Quines parts pròpies d’aquest tipus de text conté 
aquest fragment? Delimitales.

4  Llig ara el text II i indica què o qui s’hi descriu.

El text I és descriptiu / expositiu perquè  

Crear i compondre

      Busca informació sobre «El calfament
    global» i redactahi un text expositiu 
breu seguint l’esquema següent.

El calfament global

1. Definició
2. Causes
 2.1. Naturals
 2.2. Intervenció humana
3. Conseqüències
 3.1. A curt termini
 3.2. A llarg termini
4. Conclusió
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1  Subratlla els adjectius del paràgraf següent.

Enric és un xiquet que té dotze anys. És baixet, està una mica primet i té els ulls 
verds. Els cabells, rossos i rulls, li donen un aire angelical. Té la barbeta redona i en la 
boca mostra unes dents menudes i molt blanques.

2  Digues el substantiu al qual fa referència cada adjectiu de l’exercici anterior.

Exemple: baixet fa referència a Enric.

3  Classifica les paraules següents en substantius o adjectius.

4  Combina els substantius i els adjectius següents. Fes les transformacions 
que calga perquè concorden en gènere i en nombre.

text      llibres      novel·la      obres

difícil      gruixut      divertit      culte

5  Substitueix els adjectius de les oracions següents per expressions explicatives.

Exemple: Joan, aplicat, no va anar al cine.  Joan, que estudia molt,...

a) Manel, puntual, va entrar a classe. 

b) Anna, nerviosa, va sentir el missatge.

c) Ramon, descalç, caminava per la gespa. 

d) Miquel, sorollós, va pujar les escales.

6  Forma els adjectius que corresponen a aquests substantius.

a) sinceritat b) justícia c) temor d) bellesa e) claror

3 CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

L’adjectiu qualificatiu 

1. Concepte d’adjectiu qualificatiu

Els substantius són les paraules que fem servir per a designar objectes, 
éssers vius o idees.

Observa com s’estableix la concordança entre substantius i adjectius:
casa quadrada   mocador blanc   xiquets simpàtics   coves fondes
Per a distingir els substantius dels adjectius qualificatius, has de tenir en 

compte les indicacions següents:
z  Els substantius poden anar precedits dels articles el, la, l’, els, les: 

el xiquet, la dona, l’home, els anys, les persones.
z   Els adjectius qualificatius poden portar davant un substantiu (com 

ara, persona o cosa) i, en molts casos, la paraula molt. Així, alegre és 
adjectiu perquè pot dir-se persona alegre o molt alegre.

Per a explicar com és la per
sona o l’objecte designat pel 
substantiu, poden emprarse, 
a més d’adjectius qualificatius, 
unes altres estructures gra-
maticals. Fixa’t en l’exemple:

Albert, tímid, parla poc.

Albert, que és tímid, parla poc.

+  Estructures amb 
valor explicatiu

Activitats 

casa   finestra   negra   quadrada   pedra   gran   gos   lluna 
home    bonica    taula    petita    alt    cor    pissarra    foto    telèfon 

ordinador   caixa   redona   pelut   sabata   plena   potent
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2. Gènere i nombre de l’adjectiu
Els adjectius qualificatius són paraules variables, ja que admeten variació 

de gènere i de nombre:
z   Alguns adjectius presenten dues terminacions, una per al masculí 

i una altra per al femení: café calent, aigua calenta. 
z   Uns altres tenen una mateixa forma per al masculí i per al femení: 

problema difícil / qüestió difícil. 
El plural dels adjectius es forma de la manera següent:
z   Generalment s’afig una -s al singular: verd / verds.
z   Si l’adjectiu acaba en vocal àtona, es canvia per -es: rica / riques.
z   Si termina en vocal tònica, s’hi afig -ns: quotidià / quotidians.
z   Hi ha una sèrie de terminacions que fan el plural masculí afegint-hi  

-os: dolç / dolços, fals / falsos… Alguns d’acabats en -s la dupliquen en 
el plural: gros / grossos…

z    Els acabats en -sc, -st, -xt, -ig tenen doble plural masculí: fosc / foscs, 
foscos; trist / trists, tristos; roig / roigs, rojos…

z    Hi ha adjectius amb una terminació en el singular, però dues en 
el plural (una per al masculí i una altra per al femení): feliç / feliços / 
felices…

ANALITZAR I RECONÉIXER 
3

7  Escriu el femení dels adjectius següents:

a) fals c) petit e) pentinat g) amable i) fàcil  k) suau

b) savi d) pobre f) regular h) bonic j) sa  l)  igual

8  Classifica els adjectius de l’activitat 7 segons que tinguen una terminació 
o dues per al masculí i per al femení.

9  Forma ara el plural dels adjectius de l’activitat 7 i explica com els has format.

10  Localitza els adjectius qualificatius del text i fes les activitats.

Els tres amics
Hi havia una vegada tres amics que, buscant aventures, marxaren a un país estran-

ger. Després de viatjar molt, van arribar a una ciutat i entraren en casa d’una dona vella 
que llogava habitacions perquè volien prendre un bany i descansar. Llavors van dir a 
la dona:

—Ens has de preparar un bany excel·lent, en el seu punt i amb tots els ets i uts.

I ella, com que sempre havia sigut molt treballadora, ho va preparar tot, però l’edat 
començava a jugar-li males passades i per això s’oblidà de deixar-hi cap pinta per a 
fer-se els cabells.

Tomàs escuder

Contalles del món
 Bromera (adaptació)

z  Digues el substantiu a què va referit cada adjectiu i indica’n el gènere i el nombre.

z   Quins dels adjectius del text tenen una sola forma per als dos gèneres?

     
Activitats 

Una terminació Dues terminacions



11  El text següent és l’inici de l’obra Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. Loca
litzahi tots els adjectius i indica quin substantiu acompanya cada un.

Guillem de Varoic
En la fèrtil, rica i deliciosa illa d’Anglaterra habitava un cavaller valentíssim, anome-

nat el comte Guillem de Varoic, noble de llinatge i home de grans virtuts, el qual per la 
seua gran saviesa i gran intel·ligència havia servit durant molt de temps l’art de cava-
lleria amb grandíssim honor, i la seua fama era coneguda en tot el món. Era un cavaller 
fortíssim que en la seua viril joventut havia experimentat molt la seua noble persona en 
l’exercici de les armes, fent guerres tant en mar com en terra, i havia dut moltes batalles a 
fi. Havia participat en set batalles campals on hi havia rei o fill de rei amb més de deu mil 
combatents, i havia entrat en cinc llices de camp clos, un per un, i en totes havia obtingut 
victòria gloriosa. 

12  Classifica els adjectius de l’exercici anterior segons el grau que presenten.

13  Consulta el significat d’aquests superlatius i escriu una oració amb cada un.

a) suprem b) paupèrrim c) celebèrrim

14  Explica si cada adjectiu de l’activitat 11 atribueix al substantiu que acom
panya qualitats objectives o subjectives. Justifica la resposta.

15  Escriu un epítet per a cada un d’aquests substantius: foc, foscor, pedra.
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3 CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

3. Grau de l’adjectiu

Els adjectius qualificatius poden expressar, en general, el grau amb què el 
substantiu a què es refereixen té una qualitat.

Es distingeixen tres tipus de grau: positiu, comparatiu i superlatiu.

Com pots veure en la taula següent, alguns adjectius presenten formes 
especials per al grau comparatiu i per al superlatiu.

4. Classes d’adjectius 
Els adjectius qualificatius poden atribuir al substantiu una qualitat objec-

tiva o subjectiva: 
z  Les qualitats objectives no depenen de l’opinió del parlant: plana 

nevada, pantalons rojos, xic alt.
z   Les qualitats subjectives depenen de l’opinió o de la valoració del 

parlant: xocolate boníssim, jove simpàtic, casa preciosa.

Els epítets són adjectius qua
lificatius que serveixen per a 
emfatitzar una qualitat que 
té sempre, per naturalesa, el 
substantiu que acompanyen:

herba verda   neu blanca

+  Els epítets

 
Activitats 

Grau positiu Grau comparatiu Grau superlatiu

gran

més gran que (de superioritat)
grandíssim
molt gran

menys gran que (d’inferioritat)

tan gran com / igual de gran que (d’igualtat)

Grau positiu Grau comparatiu Grau superlatiu

bo millor òptim

roí / dolent pitjor pèssim
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3
APLICAR I SINTETITZAR

Vells refranys

—De nit —sentenciava un Vell Refrany—, tots els gats són 
grisos.

—Doncs jo sóc negre —va dir un gat negre tot travessant 
el carrer.

—És impossible: els Vells Refranys sempre tenen raó.

—Tant si sí, com si no, jo sóc negre —va repetir el gat dis-
cutidor.

***

Una vegada, tres Vells Refranys es van trobar i amb prou 
faenes havien obert la boca que es van començar a barallar:

—Qui matina, fa farina —va dir el primer.

—De cap manera —va dir el segon—. Qui no va a l’era no 
té blat!

—Quin disbarat més gros! —va exclamar el tercer—. No 
digues blat que no estiga al sac, i encara ben lligat.

***

I encara hi ha la història d’aquell Vell Refrany que tenia 
ganes de menjar-se una pera, i es va posar davall de l’arbre, tot 
pensant: «Quan la fruita està madura, cau tota sola».

Però la pera va caure només quan va estar molt passada  
i pansida, i es va esclafar sobre el cap pelat del Vell Refrany, 
que del gran disgust va presentar la dimissió irrevocable1.

Gianni rodari

Contes per telèfon 
Joventut (adaptació)

1irrevocable: que no es pot anul·lar.

1  Contesta aquestes qüestions sobre el text:

z  Qui dialoga en els dos primers fragments?

z  Per què discuteix un gat negre amb un Vell Refrany? 

z  Per què un Vell Refrany es posa davall d’un arbre? 
Què li ocorre al final?

2  Copia tots els refranys esmentats en el text i expli
ca’n el significat.

z  Coneixes cap «vell refrany»? 

z  Estàs d’acord amb el que diu o penses que és un 
«refrany equivocat»? Argumenta la resposta. 

3  Localitza tots els adjectius qualificatius del text  
i indica quin substantiu acompanya cada un.

4  Assenyala el gènere i el nombre de cada adjectiu 
de l’activitat anterior. Recorda que ha de concordar 
en gènere i en nombre amb el substantiu que acom
panya.

5  Classifica els adjectius de l’activitat 3 segons presen
ten una forma per al masculí i una altra per al femení, 
o la mateixa per a tots dos.

6  Canvia el gènere i el nombre de tots els adjectius de 
l’activitat 3.

7  Localitza en el text Vells refranys un adjectiu en grau 
superlatiu.

8  Tria tres adjectius del text i completa la taula  
següent.

9  Digues quins adjectius del text són objectius i quins 
són subjectius.

10  Completa l’esquema següent sobre l’adjectiu 
qualificatiu.

ADJECTIU QUALIFICATIU

Gènere ClassesGrau

trist

Superlatiu

Grau positiu Grau comparatiu Grau superlatiu

superioritat

inferioritat

igualtat
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2
AMPLIAR EL LÈXIC

3 CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

EL COS I LA ROBA

Per a indicar els trets físics d’una persona, utilitzem 
el lèxic referent a les parts del cos, però també podem 
fer-n’hi referència a la indumentària o manera de vestir.

1  En el fragment de Dràcula es diu que el comte tenia el  
rostre afilat. Busca en el diccionari aquesta paraula i  
copia’n la definició. 

2  Escriu altres substantius, a més de rostre, que poden acom
panyar l’adjectiu qualificatiu afilat.

3  El comte tenia, també, «grans entrades a les temples». Tria 
el significat correcte de la paraula templa.

a) Edifici sagrat. c)  Part del cap.

b) Cabells. d) Peça de roba.

4  Llig el text de Josep Lluís Seguí i selecciona entre les 
següents les parts del cos que s’hi esmenten.

colze  espatles  llavis  rostre  coll

bescoll  mans  dents  front  cames

cabells  peus  orelles  ulls  celles

braços  pit  ungles  nas  parpelles

5  Assenyala les peces de roba a què s’al·ludeix en el text.

6  Busca en el diccionari l’expressió subratllada i explica’n el 
significat amb les teues paraules.

7  Escriu correctament l’oració de l’activitat 6 substituinthi 
l’expressió «feia joc» per un sinònim.

8  Tria l’adjectiu o els adjectius de Lèxic útil que siguen ade
quats per a cada part.

     Redacta la descripció de la cara d’una persona a partir  
dels elements i dels adjectius que has seleccionat en l’activi
tat 8.

Una dona poc natural

La dona que tenia al davant lluïa una roba de les 

que només es troben en alguns suplements domini-

cals i, segons diuen, a les botigues de París i Londres. 

Potser era disseny italià. Una follia de roba. […] Rosa 

també es digué que, d’altra banda, a la dona no li 

queia massa bé tot el que duia posat; era com si la 

roba que lluïa no estiguera feta per a ella, o ella per 

a la roba. Era una dona alta, no massa grossa, però 

que devia haver estat més prima i devia haver en-

greixat darrerament. De cabells rossos, segurament 

tenyits, que se li’n fugien sota una espècie de pamela 

a joc amb el vestit. Tot color conyac. Fins i tot la bos-

sa de mà feia joc amb el vestuari. A les mans, guants 

de randa fins al colze. Duia tam bé ulleres fosques, 

que es va traure tot seguit, possiblement per tal de 

mostrar que tenia uns ulls negres prou bonics. De se-

gur que era l’únic natural, d’ella mateixa, que lluïa. Si 

no era que duia lentilles de color.
Josep Lluís Seguí

Rosa Vermell, Bromera  9

La bossa de mà feia joc amb el vestuari.

Lèxic útil

El rostre
z	Cara redona, ovalada, pigada, greixosa…

z	Cabells llisos, arrissats, castanys, rossos, secs, curts, 
embolicats, escarotats, bruts…

z	Front ample, estret, arrugat, llis…

z	Celles f ines, espesses, arcades, poblades, juntes, 
dibuixa des, separades…

z	Ulls blaus, verds, verdosos, grisos, negres, oberts, 
allargats, plorosos, tancats…

z	 Llavis estrets, molsuts, eixuts, rojos…

z	Nas recte, punxegut, menut, aguilenc, llarg…

pantalons  bossa de mà  jersei  sabates  barret 
dessuadora  ulleres fosques  guants  pamela  cartera
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L’ACCENT. L’OBERTURA DE LES VOCALS

L’accent gràfic és un signe que s’escriu sobre la vocal tònica d’una paraula, 
siga majúscula o minúscula.

En valencià, hi ha dues classes d’accent:
z  Agut o tancat (´) . Es col·loca sobre la i i la u, que són sempre tancades,  

i sobre la e i la o quan són tancades: veí, comú, església, meló…
z  Greu o obert (`) . S’escriu sobre la a, que és sempre oberta, i sobre la e 

i la o quan són obertes: cantà, València, còmplice…
Les paraules polisíl·labes s’accentuen gràficament segons unes normes. 

Porten accent:
z  Les paraules agudes que acaben en vocal o vocal 1 s, i en -en, -in: 

sofà, café, camí, cabàs, comprén, Berlín…
z  Les paraules planes que no acaben en vocal o vocal 1 s, ni en -en, 

-in: dèbil, plàtan, bolígraf, telèfon…
z  Totes les paraules esdrúixoles: correspondència, esdrúixola, tècnica, 

llàgrima…

3
PRACTICAR L’ORTOGRAFIA

Activitats 

Vocals obertes  
i tancades

Recorda que en valencià, la  
i i la u són vocals tancades 
sempre, mentre que la e i la o  
poden ser obertes (mel, cos) 
o tancades (tres, polp).

1   Escolta i posa l’accent en les paraules del requa
dre que calga seguint els passos que s’indiquen.

z  Separa les síl·labes de cada paraula. 

z  Subratlla’n la síl·laba tònica. Si la vocal tònica és una 
e o una o, esbrina si és oberta o tancada.

z   Classifica la paraula en aguda, plana o esdrúixola.

z  Accentuala si cal.

2  Escriu una frase que tinga sentit amb cada paraula; 
primer de tot, però, accentuala correctament. 

a) terratremol c) cervol e) ferestec

b) espes d) familia f) magazin

3  Digues quin és l’infinitiu dels verbs subratllats. 

a) No la coneixerà ningú si no es posa les ulleres.

b) No tem ningú. 

c) Pareixerà una altra cosa. 

d) Ha crescut molt en quatre dies.

e) Ha espremut una taronja i s’ha fet un suc. 

f) Joan ha premut el timbre de la meua porta.

4  Accentua les paraules del text de Joan Pla d’acord 
amb les normes estudiades.

5   Escolta amb atenció el text del dictat i escriulo 
en el quadern.

frances   sete   perdua   prestec   lleidata 
llepol    sepia    independencia    promes 

pressec    more    debil   senia    Bernabe 
finestro   pages   brofega   bruixola   examens 

El Mas Maleït
El Mas del Baro, arran d’aquells fets ocorreguts a principi 

dels anys cinquanta, va passar a ser anomenat el Mas Maleït. 
A punt d’acabar el passat segle, feia quaranta-cinc anys 
d’aquella tragica historia. Per als més joves, els que n’havien 
sentit parlar fugaçment a casa, havia entrat a formar part de 
les llegendes urbanes, com tantes d’altres n’havien sentides. Els 
fets originals que s’hi van esdevenir s’havien desdibuixat en no 
ser denunciats judicialment ni, per tant, investigats policial-
ment ja que no s’hi va trobar cap cadaver. Els fets van acabar 
desdibuixant-se i, doncs, tergiversant-se i transformant-se, 
tot i que van conservar l’essencia de la historia: la misteriosa 
desaparicio de les filles del masover i la d’Onofre…

Joan Pla

El crim del Mas Maleït, Bullent
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3 Activitats finals

1  De quina manera els animals se serveixen de les 
plantes?

2  Què és un ecosistema, segons el text? 

a)  Una regió climàtica en què els animals i les plantes 
estan equilibrats.

b)  Una zona en què els animals estan mesclats.

c)  Una zona petita o gran en què els animals i les 
plantes estan interrelacionats i equilibrats.

d)  Una zona petita en què els animals i les plantes 
estan interrelacionats i equilibrats.

3  Què significa en el text la paraula pertorbat?

4  Marca els factors que fan que el nombre de plantes 
i d’animals es mantinga quasi constant en un ecosis
tema no pertorbat.

Existència d’aigua. w Malaltia. w

Acció de l’home. w Clima. w

Existència d’aliment. w  Matances controlades. w

Enemics naturals. w Presència de granges. w

5  En què consisteix l’equilibri de la natura?

6  De quina manera pot alterar l’home aquest equi
libri? Fixa’t en el que diu el text i observa, a més, les 
imatges següents.

En qualsevol regió els animals i les plantes viuen els 
uns al costat dels altres en associacions especials. 

Els animals s’adapten a servir-se de la vida de les plan-
tes com a aliment i refugi. Els depredadors maten altres 
animals per tal d’aconseguir aliment i així creen compli-
cades cadenes d’alimentació. Una zona, que pot ser tan 
petita com un estany o tan gran com una regió climàtica, 
en què els animals i les plantes estan interrelacionats i 
equilibrats s’anomena ecosistema. Dins d’un ecosistema 
no pertorbat, el nombre de plantes i d’animals roman 
quasi constant a causa de factors tals com existències 
d’aliment i aigua, clima, malaltia, enemics naturals, etc. 
El manteniment del mateix nombre, aproximadament, 
de criatures vivents d’un any a l’altre dins d’un ecosiste-
ma s’anomena equilibri de la natura. 

L’equilibri de la na tura pot ser alterat per les activi-
tats de l’home, i els efectes d’aquestes alteracions poden 
ser importants. Per exemple, en certes parts d’Àfrica, els 
lleopards eren considerats una plaga perquè atacaven 
el bestiar. Com a conseqüència, els grangers mataren 
lleopards a gran escala. Però a mesura que minvà el nom-
bre de lleopards, el de la seua presa, que incloïa babuïns  
i porcs salvatges, augmentà ràpidament. La gran població 

de babuïns i porcs salvatges causà molt de mal a les colli-
tes, és a dir, que crearen un nou problema als grangers.

A causa de l’adaptació de les condicions del medi 
ambient, les diferents espècies d’animals que viuen en 
una mateixa regió natural qualsevol tenen caracterís-
tiques comunes, però cada animal té el seu propi paper 
especial o nínxol ecològic dins del seu ecosistema.

Keith lye

El nostre planeta Terra, CEDAG (adaptació)

L’equilibri de la natura
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Activitats finals

1  A quina modalitat textual pertany el text L’equilibri de la natura? Raona la tria.

a) Narració. b) Exposició.  c) Argumentació.  d) Descripció.

2  Resumeix amb un esquema el contingut del fragment.

3  Copia els adjectius qualificatius dels paràgrafs primer i segon, digues quin substantiu acompanya cada un, i 
assenyala’n el gènere i el nombre.

4  Localitza en el text dos adjectius qualificatius en grau comparatiu.

5  Localitza un adjectiu que atribueix al substantiu que acompanya qualitats objectives, i un altre que atri
bueix qualitats subjectives.

6  Explica per què s’accentuen aquestes paraules del text: regió, així, Àfrica, ràpidament, ecològic.

7  Elabora dos mapes conceptuals —un de la part de Comunicació i un altre de la de Coneixement de la 
llengua— en què es mostren els continguts principals de la unitat.

AVALUACIÓ

7  Amb quina finalitat s’ha escrit el text L’equilibri de 
la natura? 

a)  Per a conscienciar les persones del perjudici que 
poden causar a l’ecosistema.

b)  Per a transmetre informació sobre un tema.

c)  Per a condemnar la matança de lleopards.

d)  Per a parlar de les espècies d’animals que hi ha.

8  Reflexiona sobre aquesta idea i comentaho amb 
els companys.

9  Observa atentament la il·lustració que s’ofereix 
sobre l’ecosistema. Quina relació penses que té amb 
el text L’equilibri de la natura? 

10  Contesta ara aquestes qüestions sobre aqueixa 
il·lustració.

z  Què s’anomena organisme?

z  Què és una població?

z  I una comunitat?

z   Per què està compost un ecosistema?

 a)  Per diverses comunitats d’éssers vius.

 b)  Per comunitats i el medi físic.

 c)  Per un conjunt molt gran d’individus.

 d) Per diverses espècies d’animals i plantes.

L’extinció d’animals s’ha accelerat els últims 
200 anys com a conseqüència directa o indirecta del 
creixement de la població humana, el malbaratament 
dels recursos naturals i els canvis associats al medi 
ambient.

Ecosistema

Medi físic Comunitat

Població

Organisme




