EXERCICIS DE REPÀS DE LES UNITATS 2 i 3 DEL LLIBRE: ADEQUACIÓ,
COHERÈNCIA I COHESIÓ.
1. Torna a escriure les oracions següents corregint les interferències lingüístiques
que contenen:
a) No et penses que vaig a fer res per impedir que es compre un comedor nou.
..............................................................................................................................................
b) Em dóna la impressió que el piso d’Anna queda per les afores de la ciutat.
..............................................................................................................................................
c) Si has vist com s’ha cometut el robo, tens que anar al jusgat i declarar com a testic.
..............................................................................................................................................
d) Pues lo millor que pots fer és dir que entonces no estaves allí.
..............................................................................................................................................
e) Si Jaume diu que es tracta de l’aconteiximent més important de l’any, serà veritat.

2. Reescriu el text següent col·locant-hi els signes de puntuació i les majúscules:

hi ha una cigonya al campanar de segur que ha deixat un xiquet en el veïnat em va
dir lola trapella i em va engalipar com sempre
en efecte perquè jo vaig mirar cap al capdamunt del campanar i hi vaig veure l’au
inexistent havia fet niu i tot
uns minuts més tard em va dir que la filla del senyor paco el manyà del carrer del
riu havia tingut un xiquet de seguida m’hi van dur a veure’l per tal que anara
ambientant-me en l’assumpte m’explicaré dos o tres mesos abans entre ma mare lola
i les altres cosidores m’havien fet escriure una carta a la cigonya o niño o nada hi
havia afegit jo com a clàusula inapel·lable això ho recordaré tota la vida
Manel J OAN I A RINYÓ. Les nits perfumades. Edicions Bromera
3. Llig aquest text i analitza els punts que hi ha a continuació:
ASSOCIACIÓ MUSICAL SANTA CECÍLIA
Es comunica als socis d’aquesta entitat que en la junta ordinària celebrada el passat dia 14 d’abril
s’acordà l’adquisició d’un nou piano per a millorar les classes pràctiques d’aquest instrument.
Amb motiu d’aquesta despesa, es decidí incrementar la quota mensual en un 10%. Per tant,
l’import passarà a ser de 13,20 euros.
Aprofitem l’ocasió per a recordar-vos que el termini per a formalitzar la domiciliació bancària
dels rebuts finalitza el dia 30 de juny.
La presidenta,
Maria Jesús Santacília
Muralt, 18 d’abril de 2004
a) Els participants: .................................................................................................................
..............................................................................................................................................
b) El canal: ..............................................................................................................................
c) El codi: ................................................................................................................................
d) L’espai i el temps: ..............................................................................................................

e) Els díctics de presència d’emissor i de receptor: ...........................................................
..............................................................................................................................................
f) El tipus de relació entre els participants: ........................................................................
..............................................................................................................................................
g) El tema: ..............................................................................................................................
h) La finalitat o la intenció de l’emissor: ...............................................................................
...................................................................................................................................
i) L’àmbit d’ús: .......................................................................................................................
4. Llig el Text 4 i indica’n el tema i analitza’n la progressió temàtica.
Text 4
Els inadaptats es distribueixen en tres categories: físics, mentals i socials.
1. Els inadaptats físics es divideixen en sensorials (visuals i auditius) i motors.
2. Els inadaptats mentals s’agrupen en dèbils (CI al voltant de 80), mitjans (CI entre 50 i 80) i
profunds (CI inferior a 50).
3. Els inadaptats socials poden ser caracterials (quan tenen dificultats per a adaptar-se a la vida
familiar o escolar) i delinqüents (si han estat objecte de sentència dictada pel Tribunal de Menors).
Roberto Z AVALLONI . Introducción a la pedagogía especial
Herder. (Traducció i adaptació)

5. Llig aquest text i respon a les qüestions que tens a continuació:
Fa molts anys que ens coneixem i hem compartit tantes hores de treball i tantes il·lusions que he d’admetre
que, amb el temps, he arribat a sentir per tu no només respecte i admiració, sinó també un gran afecte.
Aquest contacte i aquests sentiments sovint ens han fet viure situacions basades en una sinceritat que tu
mateix no has dubtat a qualificar d’admirable. A vegades, t’he fet revelacions delicades i t’he confessat els
meus secrets més íntims, i tu sempre has respost a la meua confiança amb una discreció absoluta. Ara, però,
el fet de comprovar que no ets capaç de confiar-me els problemes que t’angoixen em causa tristesa i
m’obliga a expressar-te un sentiment de decepció profund. Per tant, considere convenient allunyar-me de tu
i deixar-te tranquil perquè pugues trobar la solució més convenient als conflictes que t’afecten.
a) Explica, aportant exemples, la presència de l’emissor i el receptor en el text.

b) Indica l’estructura, la superestructura i la macroestructura del text.

6. Llig els Textos 1 i 2. Després, extrau-ne els díctics i identifica i classifica’n tots els
elements de cohesió referencial –gramatical o lexicosemàntica– presents en els
dos textos.
Text 1
Abans, quan era pobre, vosté s’alimentava d’entrepans i vestia com un pidolaire. Jo sé que ara, des que
ha fet fortuna, vist camises de seda i freqüenta els millors restaurants de la ciutat, però hui, com que
pague jo, soparem ací mateix. Què li pareix?

Text 2
Onda, 20 d’agost de 2004
Assumpte: Entrades concert Bajoqueta Roc.
Destinatari: Gestplace, SL
El 10 d’agost passat, els vam demanar cent entrades per al concert del grup Bajoqueta Roc, que
tindrà lloc a la plaça de bous de València el pròxim dissabte, dia 25 d’agost. Segons vostés, el
preu de l’entrada és de 6 euros. El fet és que només ens n’han arribades setanta-cinc, però
l’import de la factura que ens han descomptat del nostre compte bancari és de sis-cents euros.
Els agrairíem que ens enviaren les vint-i-cinc entrades que falten o que ens retornaren
l’import corresponent.
Els saluda atentament,
PENYA DESCONTROL
Carrer de les Moreres, núm. 7
12200 ONDA

