ACTIVITATS
DE REFORÇ

Unitat 4
SOC LLIURE

ELS TEXTOS PERIODÍSTICS INFORMATIUS.
EL PREDICAT VERBAL
I ELS COMPLEMENTS.

1. Quin dels tipus de textos següents són periodístics? I quins d’aquests són
periodístics informatius?
a) L’article d’opinió

d) L’editorial

b) El conte

e) El reportatge

c) La notícia

f) Les instruccions d’un joc

2. Indica a quina característica dels textos periodístics informatius fa referència cada
definició:
a) La informació es distribueix de manera precisa i senzilla.

1. To formal

b) S’utilitza el registre estàndard.

2. Objectivitat

c) No es fan valoracions ni s’expressa l’opinió de l’autor.

3. Claredat i orde

3. Llegeix aquest text i identifica'n les parts:

Kilian Jornet corona l'Everest per segona vegada en una
setmana
Ha tornat a ascendir al sostre del món sense oxigen artificial ni cordes
fixes, aquesta vegada en només 17 hores des del camp base avançat
[…]
Redacció/ 29/05/2017
Kilian Jornet ha tornat a demostrar que és d’un altre planeta.
L’ultramaratonià i muntanyenc lleidatà ha repetit el cim a l’Everest la
matinada d’aquest diumenge, per segona vegada i en la mateixa setmana.
Aquesta vegada, Kilian ha ascendit al cim més alt del món des del camp
base avançat (6.500 metres) i en només 17 hores.
En un comunicat al seu compte oficial de Facebook explica que per a
aquest ascens tampoc no va utilitzar bombona d’oxigen ni cordes fixes en
un dia marcat pel fort vent, i que ara es troba descansant al camp base
avançat acompanyat per Seb Montaz, el seu càmera.
La matinada de dilluns passat, Kilian Jornet ja es va convertir en el primer
alpinista en trepitjar l’Everest en una de sola tirada i sense ajuts. Després
de diverses temptatives anul·lades pel clima, el lleidatà va aconseguir
assolir el cim en 26 hores malgrat uns problemes estomacals.
Kilian ha ascendit dos vegades en una setmana al cim de l’Everest a través
de la cara nord de la muntanya seguint la ruta tradicional i, a causa de la
seva concepció purista del muntanyisme, amb el material més lleuger
possible i sense cap tipus d’ajuda d’oxigen ni cordes fixes.
www.segre.com
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4. Completa una taula com la següent amb les respostes a les cinc preguntes bàsiques
de la notícia anterior:
Qui
Què
Quan
On
Com
5. Afegeix a les oracions següents els CC que s’indiquen. Després, fes-ne la substitució
pronominal.
a) Viatge a Praga. (CCC)
b) Tens classe de guitarra? (CCT)
c) La Marta escriu novel·les. (CCI)
d) En Pere treballa. (CCQ)
e) En Josep s’encarrega de fer el dinar. (CCM)
f) Avui fan circ. (CCL)
6. Llegeix el text següent i localitza-hi els elements que es demanen tot seguit:
Els dos agents motoritzats condueixen molt més de pressa que la Camille, que fa el
que pot. Al seu costat, en Louis no para de tirar-se amunt el floc de cabells en
silenci. Asseguts al darrere, els dos agents guarden un silenci concentrat. Els
udols de la sirena queden tallats pels xiulets imperatius dels motoristes. A aquesta
hora la circulació és tranquil·la. 120 km/h a l’Avenue de Flandre, 155 a la Rue du
Faubourg-Saint-Martin.
PIERRE LEMAITRE, Irène
a) Dos complements circumstancials de manera.
b) Un complement circumstancial de lloc.
c) Un complement agent.
d) Un complement circumstancial de temps.
7. Fixa’t en la imatge i escriu un text d’almenys
50
paraules
que
contingui
un complement predicatiu que remeti al
subjecte i un altre que remeti al complement
directe.
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