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Activitats de recuperació per als alumnes que no ha n superat   

l’assignatura al juny  
 
Cal realitzar les tasques indicades a continuació. 

a) Un mínim de 10 dictats. S’han de subratllar les faltes comeses i corregir-les amb bolígraf 
vermell. A continuació, s’han de copiar cinc vegades cadascun dels mots esmenats. Els 
dictats es poden extreure d’un text de qualsevol llibre o d’un diari en català (extensió 
aproximada: entre 8 i 10 línies). 
També es pot entrar a la pàgina: www.gencat.cat/llengua/dictats/  on hi ha recursos 
diversos per fer aquesta activitat. 

 

b) Els exercicis del llibre de text de 2n i l’activitat de conjugació verbal següents:  
 

BLOC 1. Pàg. 39 i seg.  Activitats 1.31, 1.33, 1.35, 1.36, 1.38, 1.43, 1.44, 1.46; 1.48, 1.53, 

1.56, 1.57, 1.58, 1.59 

BLOC 2. Pàg. 60 i seg.  Activitats: de la 2.17 a la 2.21; de la 2.38 a  la 2. 43; de la 2.57  a la 

 2.61. 

BLOC 3. Pàg. 102 i seg.  Activitats 3.16, 3.18, 3.19 ; De la 3.28 a la 3.34 . (ambdues incloses). 

BLOC 4. Pàg. 126 i seg. Activitats:; 4.21, 4.22, 4.23, 4.25; 4.33, 4.34, 4.35, 4.36; 4.46, 4.48, 

4.52, 4.53  

BLOC 5. Pàg. 183 i seg. Activitats:  5.29, 5.33; Del 5.41 al 5.48 (ambdues incloses). 

BLOC 6 Pag 227 i seg. Activitats De 6.31 al 6.44 (ambdues incloses).. 

BLOC 9. Pàg 329  Activitat 9.1  

EXERCICI DE CONJUGACIÓ VERBAL. Anàlisi morfològica de les formes verbals: 
admetrem, serveixis, permetíeu, carregàreu, estimessin, passejo, portàvem, vas estudiar, 
cantares,  cantaràs, com en l’exemple.  
Exemple: Canviaria. Infinitiu de canviar. 1a. conj.1a i 3a. pers. del sing. del condicional 
d’indicatiu. 

c) Estudiar els temes del llibre de text treballats durant el curs, els apunts corresponents i, 
sobre conjugació verbal, les formes simples dels verbs regulars i el verb fer.   

 

d) La lectura (recomanada) d’un o més llibres, en català, apropiats a l’edat. 

Els alumnes han de presentar, obligatòriament, les tasques dels apartats  a  i  b el dia de 
l’examen de setembre.  Aquesta feina comptarà un 20% de la nota de l’avaluació.   
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Activitats per als alumnes aprovats al juny als qua ls s’ha recomanat un 
reforç de la matèria  

Els alumnes aprovats al juny als quals s’ha recomanat fer un reforç de la matèria a l’estiu poden 
presentar les tasques dels apartats  a (dictats)  i  d (lectura), referides en el títol anterior, el 
primer dia de classe i lliurar-les al professor/a de llengua catalana del curs 2017-2018.   


