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1. Llegeix aquesta notícia i contesta les qüestions plantejades: 

a) Indica el fet (què?), el protagonista (qui?), el temps (quan?) i el lloc (on?) en què es 
produeix la notícia. 

b) La causa (per què?) i la finalitat (per a què?) de la notícia són diferents. Quines són? 

c) Assenyala quins dels elements següents estan presents en la notícia: 

 • Titular      • Entrada  • Complements del titular  • Cos 

d) Pensa en una imatge que podria acompanyar la notícia i descriu-la.  

 

2. Proposa un titular i un complement del titular per a cadascuna d’aquestes notícies: 

 

L'Any Bertrana donarà a conèixer la vida i obra de Prudenci i Aurora 

■ La commemoració inclourà l´estrena de la pel·lícula «Josafat», un doble congrés 

acadèmic, una gran exposició de pintura i també la publicació de les biografies 

del pintor i escriptor i de la seva filla, escriptora i activista en favor dels drets de 

la dona. 

Girona 13.01.2017 

L’estrena de la pel·lícula Josafat, basada en una de les novel·les que han 

aixecat més escàndol del segle XX català, en la qual el campaner de la Catedral 

de Girona comet sacrilegi sexual i criminal contra una jove prostituta, és 

només un dels nombrosos actes de l´agenda de l’Any Bertrana 2017, que 

commemora el 150è aniversari del naixement de l’escriptor i pintor Prudenci 

Bertrana, i el 125è aniversari del naixement de la seva filla, l´escriptora i 

activista política en favor dels drets de la dona Aurora Bertrana. 

www.diaridegirona.cat 

 

 

 

Diumenge 16 d'abril als jardins de la Torreta es va celebrar la tercera edició de 

l'Aplec de la Sardana a Montmeló. Acompanyats per les cobles La Principal del 

Llobregat, Ciutat de Girona i Jovenívola de Sabadell, els sardanistes van poder 

gaudir d'un total de 34 sardanes de set tirades al llarg de diumenge. 

www.montmelo.cat 

 

 Banyeres de Mariola se suma per segon any consecutiu a la iniciativa 

internacional «L’hora del planeta», promoguda per l’organització WWF contra el 

canvi climàtic. Dissabte 28 de març, des de les 20.30 hores fins a les 21.30 

hores, s’apagaran els llums del castell, Torre de la Font Bona i Teatre Principal. 

Aquesta és una mesura simbòlica que pretén conscienciar a totes les persones 

sobre la necessitat d’adoptar mesures front el canvi climàtic i la contaminació 

atmosfèrica, alhora que es fomenta l’estalvi d’energia i minora la contaminació 

lumínica de les ciutats. L’Ajuntament anima a tots els ciutadans a sumar-se a 

esta iniciativa a nivell particular. 

www.elpuntavui.cat 
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3. Analitza les cinc preguntes bàsiques del periodisme de les notícies anteriors. 

 

4. Fixa’t en aquests verbs i indica’n la persona i el nombre, l’infinitiu i la conjugació 

verbal a què pertanyen: 

a) aterreu 

b) combatíem 

c) endolciràs 

d) transcorrien 

e) concloc 

f)  atemoríeu 

g) remetem 

h) difons 

i)  trairies 

j)  reflectiré 

 

5. Fixa’t en l’exemple i escriu la primera persona del present d’indicatiu i de subjuntiu 

d’aquests verbs: 

Exemple moure 

Present d’indicatiu: moc  Present de subjuntiu: mogui 

6. Analitza els morfemes verbals dels verbs subratllats del text i omple una taula com la 

següent. Fixa’t en l’exemple. 

D’ençà que treballava per a la companyia d’assegurances, l’Esteve Ramis havia 

prosperat. Se li notava en la roba que duia i en el gest que em va impedir pagar 

l’àpat del restaurant. Es veia que no li venia d’un euro. A mi sí, per això vaig deixar 

que pagués. 

—La feina és tranquil·la, no et pensis... No res d’empaitar marits infidels per 

encàrrec de dones neurastèniques, ni de fer informes comercials, ni de tenir 

problemes amb la bòfia... Feina de despatx, informes sobre accidents... Vuit hores i 

a caseta. 

JAUME FUSTER, Assegurança de vida 

a) merèixer 

b) llegir 

c) dormir 

d) riure 

e) confondre 

f)  resoldre 

Verb 
Persona  
i nombre 

Temps Mode Aspecte 

treballava 3a singular Imperfet Indicatiu Imperfectiu 

     

     

     

     

     


