
Siguem escola!

Participar en l’educació dels fills és molt important si volem que comprenguin la importància

d’anar a l’escola per formar-se i ser de grans persones adultes responsables i compromeses

amb la societat en què vivim.

Les associacions de pares són precisament els organismes que els centres escolars consti-

tueixen perquè la família pugui participar en aquesta educació, dintre de les línies que mar-

quen els organismes governamentals encarregats de dissenyar-les.

L’escola de primària Cingle Roig sempre s’ha caracteritzat per tenir una associació de mares

i pares molt participativa que any rere any organitza un ventall molt ampli d’activitats per als

nens i les nenes que hi estudien.

En aquesta unitat constituireu la nova associació de pares de l’escola Cingle Roig i proposa-

reu activitats educatives, esportives i d’entreteniment per als infants, que haureu d’explicar

detalladament a la resta de membres de la junta. A la tasca final us reunireu amb la directiva

de l’escola per acordar el programa definitiu d’activitats per enguany.

Abans, però, respon el qüestionari que tens a continuació per valorar si saps fer les coses

següents en català:
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UNITAT
1

Diagnosi

UNITAT
1

Diagnosi

Saps quina activitat educativa t’agradaria preparar

aquest any a l’escola Cingle Roig?

Sí

No: fes la tasca 1 i treballa l’àrea 1 de text, les àrees 1 i

2 de gramàtica i l’àrea 1 de lèxic

Has pensat quina activitat esportiva es pot dur a terme

a l’escola?

Sí

No: fes la tasca 2 i treballa les àrees 3 i 4 de gramàtica

Has pensat quina activitat de lleure pot agradar més

als nens i les nenes de l’escola?

Sí

No: fes la tasca 3 i treballa l’àrea 2 de lèxic i l’àrea 1 de

fonètica



L’educació és cosa de tots
Com que aquesta és la primera tasca que fareu tots junts en aquest curs de nivell Elemental 3,

és molt important que en primer lloc us presenteu i que, a més, expliqueu a la resta de com-

panys i companyes de classe si heu estat en cap associació de pares, com va ser l’experiència

i com hauria de ser per a vosaltres una associació d’aquest tipus. 

A continuació constituireu l’Associació de Mares i Pares Cingle Roig, de la qual sereu mem-

bres a partir d’aquest moment. Per la seva banda, el professor o la professora assumirà el rol de

director o directora de l’escola al llarg de tota aquesta unitat i serà amb qui us haureu de reu-

nir per acordar les activitats definitives de l’associació. 

El vostre objectiu en aquesta tasca serà buscar activitats educatives extraescolars per als

nens i nenes de l’escola.

Abans de començar la tasca pensa amb els companys i companyes de classe les estructures

que faràs servir en les situacions següents. Si n’hi ha que no recordes el professor o la professo-

ra també et pot ajudar a trobar-les.

Practica també aquestes estructures:

UNITAT
1

Tasca 1

Tasca 1

Per proposar activitats

Per valorar les propostes

TAMBÉ has de treballar la

teoria i les activitats següents:

Text 1

Gramàtica 1 i 2

Lèxic 1

Per precisar o detallar avantatges de les activitats

Sobre aquest punt/tema... concret, vull
ressaltar/emfatitzar/remarcar que...
Si us hi fixeu bé/hi pareu atenció/m’escolteu amb atenció,
entendreu/us adonareu que aquesta activitat...
Aquesta activitat permetrà/oferirà/donarà als nens i nenes...
i sobretot/per damunt de tot/especialment... els preparà
per/els facilitarà...
Amb aquesta activitat els infants, d’una banda,
adquiririen/farien/desenvoluparien... i, de l’altra,...

Per donar exemples

Per exemple, si organitzéssim..., aconseguiríem que la cana-
lla aprengués/adquirís hàbits...
Deixeu-me donar-vos uns exemples: en primer lloc/per
començar podríem... A continuació/A més a més/També
seria possible... I finalment també... 
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Poseu-vos ara per grups de quatre o cinc persones i busqueu una activitat educativa

extraescolar per als nens i nenes de l’escola. Decidiu de forma detallada en què consistirà, què

caldrà fer per organitzar-la, quins recursos us faran falta, quan es podria dur terme, quant cos-

taria, etc. Heu de buscar activitats que es puguin dur a terme de veritat i que siguin apropiades

per a infants de primària. Intenteu també que la planificació de l’activitat sigui el màxim de

versemblant. La graella que teniu a continuació us ajudarà a organitzar la informació.

Quan tingueu planificada l’activitat, expliqueu-la a

la resta de companys i companyes de classe i escolteu

les propostes dels altres grups. El professor o la profes-

sora us facilitarà una graella perquè pugueu prendre

notes sobre les altres activitats educatives i valorar-les.

El director o directora escoltarà les vostres propos-

tes i de tant en tant expressarà l’opinió oficial de 

l’escola.

UNITAT
1

Tasca 1

Activitat

En què consistirà?

Quin aspecte educatiu pretén treballar?

Quins recursos humans i materials  
necessitem?

Dates i horari

Quant costarà als pares i a l’escola?

Com ha anat?

Bé Regular Malament

Què et convé repassar abans de continuar?

L’ordre de la informació en les

explicacions

L’ús del futur i del condicional

El present i l’imperfet de subjuntiu

L’educació
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Sans fent esport
És molt important que, des dels primers estadis educatius, els infants adquireixin una sèrie

d’hàbits essencials com mantenir la salut. Les activitats esportives són una manera de combatre

el sedentarisme. A més, els permeten passar una estona divertida i agradable amb els altres

companys i companyes i, per què no, amb els pares i les mares que hi vulguin participar.

En aquesta tasca els membres de l’AMPA Cingle Roig formareu nous grups per preparar

activitats esportives extraescolars per als nens i les nenes de l’escola.

Abans practica aquestes estructures amb el teu professor o professora:

Formeu ara nous grups i busqueu una activitat esportiva extraescolar per als nens i nenes

de l’escola que fomenti l’adquisició de bons hàbits. Decidiu de forma detallada la informació

que se us demana a la graella que hi ha a continuació.

Quan tingueu planificada l’activitat, expliqueu-la a la resta de companys i companyes de

classe i escolteu les propostes dels altres grups. Utilitzeu la graella que us lliurarà

el professor o la professora per anotar-hi 

possibles millores a les activitats dels altres

grups i valorar-les.

El director o directora de l’escola escoltarà

les vostres propostes, en prendrà nota i expres-

sarà l’opinió de l’escola.

UNITAT
1

Tasca 2

Tasca 2

Algunes maneres d’explicar els beneficis d’una activitat

Aquesta activitat no és/serveix per a..., sinó més aviat per... Així
doncs, proposo/caldria que/hauríem de...
Tot i que/Malgrat que aquesta activitat pugui semblar..., en rea-
litat proporciona/aporta..., mentre que aquesta altra no és tan...
Aquesta activitat permetrà especialment... i, així mateix, la
canalla podrà..., la qual cosa beneficiarà...

Per insistir en una activitat

Perdoneu, però vull insistir en/deixeu-me insistir, d’una banda, en... i, de l’altra, en... perquè …
Ningú hi sembla interessat, però jo penso/insisteixo/reitero... que...

TAMBÉ has de treballar la

teoria i les activitats següents:

Gramàtica 3 i 4

Com ha anat?

Bé Regular Malament

Què et convé repassar abans de continuar?

Les perífrasis d’obligació

Algunes preposicions i conjuncions

Activitat

En què consistirà?

Quins hàbits adquiriran els infants?

Quins recursos humans i materials
necessitem?

Dates i horari

Quant costarà als pares i a l’escola?
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Divertir-se també és important
Durant el procés d’aprenentatge de qualsevol infant no tot ha d’estar basat en l’educació i en

l’adquisició d’hàbits i costums saludables. També cal que els nens i nenes es diverteixin fent

activitats de lleure. Si els infants aprenen a divertir-se i a relacionar-se entre si de manera natu-

ral i lliure, evitarem actituds conflictives durant l’adolescència i l’edat adulta.

En aquesta tasca, els diferents grups de treball de l’Associació de Mares i Pares Cingle Roig

preparareu activitats extraescolars de lleure perquè els nens i les nenes s’ho passin bé i al

mateix temps aprenguin a divertir-se.

Abans practica aquestes estructures amb el teu professor o professora:

Formeu grups diferents als de les dues tasques anteriors i busqueu una activitat extraescolar

de lleure per als nens i nenes de l’escola Cingle Roig. Per trobar idees expliqueu en primer lloc

alguna activitat de lleure de la qual conserveu un bon record. La graella que teniu a continua-

ció us ajudarà a organitzar la informació.

Quan tingueu planificada l’activitat, expliqueu-la a la resta de companys i companyes de

classe tot intercalant-hi experiències personals que justifiquin la necessitat de les vostres pro-

postes. Utilitzeu la graella que us lliurarà el professor o la professora per anotar-hi

possibles millores a les activitats dels altres

grups i valorar-les.

El director o la directora de l’escola escol-

tarà les vostres propostes, en prendrà nota i

expressarà alguns inconvenients organitzatius

i pedagògics en l’organització de les activitats.

UNITAT
1

Tasca 3

Tasca 3

Per fer digressions

Per cert! Ara em ve al cap/a la memòria que nosaltres ens
moríem d’avorriment quan sortíem de l’escola. En canvi ara
fa goig de veure com...

...i aquesta proposta em fa recordar que ara fa molts anys
nosaltres ens ho passàvem la mar de bé...

Com ha anat?

Bé Regular Malament

Què et convé repassar abans de continuar?

Frases fetes

La pronúncia de les vocals àtones

Activitat

En què consistirà?

Quins recursos humans i materials 
necessitem?

Dates i horari

Quant costarà als pares i a l’escola?

TAMBÉ has de treballar la

teoria i les activitats següents:

Lèxic 2

Fonètica 1
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Decidim les activitats 
extraescolars

La directiva de l’escola Cingle Roig ha convocat per avui una reunió extraordinària amb un sol

punt a l’ordre del dia: acordar el programa d’activitats extraescolars d’aquest curs.

En aquesta tasca final els membres de l’associació us haureu de reunir amb la directiva i

escollir l’activitat educativa, l’activitat esportiva i l’activitat de lleure que faran els infants de l’es-

cola Cingle Roig durant aquest curs.

Abans assegura’t que domines totes les expressions i tot el vocabulari que has après durant

la unitat. 

La teva funció serà intervenir a la reunió quan ho creguis convenient per exposar els avan-

tatges, els inconvenients o les teves preferències pel que fa a les activitats extraescolars propo-

sades. Fes-ho de forma breu, tenint en compte sempre que abans has de demanar la paraula.

Les teves intervencions han d’estar basades en les anotacions i valoracions que has fet a les

graelles de les tasques precedents.

La directiva de l’escola moderarà el debat i hi intervindrà per exposar les seves preferències

o per manifestar la impossibilitat de dur a terme algunes activitats, si es dóna el cas.

En finalitzar la tasca, heu d’haver escollit una activitat extraescolar educativa, una d’esporti-

va i finalment una de lleure que comptin amb el vistiplau de la directiva.

Si teniu infants en edat escolar i l’associació de pares us demana de col·laborar-hi, recordeu

tot el que heu après en aquesta unitat, perquè l’educació és cosa de tots.
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UNITAT
1

Tasca

final

Tasca final



1. L’ordre de la informació 
en les explicacions

Quan fem una explicació sobre una activitat qualsevol és molt important que facilitem la infor-

mació de manera ordenada i clara.

Per fer-ho podeu seguir les recomanacions següents:

• Anuncieu primer l’activitat i expliqueu-ne les característiques o els avantatges que us inte-

ressi més ressaltar. Feu-ho notar així als vostres interlocutors.

• Expliqueu a continuació i de manera ordenada les característiques o avantatges secunda-

ris de l’activitat. 

• Introduïu cada característica o avantatge amb preposicions i conjuncions com les que tre-

ballarem a l’àrea 4 de gramàtica, les quals permeten identificar que esteu explicant infor-

mació nova.
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UNITAT
1

Text

Text

Completa i recorda-te’n

JO ORGANITZAR UN

CAMPIONAT D’EQUIPS DE BÀS-

QUET MIXTOS DE PARES I ALUM-

NES. , EN

AQUEST TIPUS D’ACTIVITATS ELS

MEMBRES D’UNA MATEIXA FAMÍLIA

TREBALLEN CONJUNTAMENT I, EN

CONSEQÜÈNCIA, S’ENFORTEIXEN

ELS LLAÇOS FAMILIARS.

PERÒ NO ÉS UNA ACTIVITAT

MOLT COMPETITIVA?

NO, NO T’HO PENSIS PAS! TOTS ELS MEMBRES DE L’EQUIP ESTAN OBLI-

GATS A JUGAR EL MATEIX NOMBRE DE MINUTS. NINGÚ POT SER SUBSTI-

TUÏT PER HAVER COMÈS UN ERROR. D’AQUESTA MANERA, ELS PARTICIPANTS ES VEUEN OBLI-

GATS A AJUDAR ELS ALTRES A SUPERAR-SE I A FER-HO MILLOR.



Seleccioneu primer la informació que fareu servir per explicar els avantatges o els inconvenients

de les activitats següents. A continuació ordeneu-la per ordre d’importància tot pensant els

connectors que fareu servir en cada cas. Quan us ho digui el professor o la professora expli-

queu els avantages o els inconvenients d’una d’aquestes activitats als companys i companyes

de classe. 

Quan hàgiu fet totes les explicacions comenteu i valoreu quines han estat les més reeixides

i per què. 

1. Llançar-se amb ala delta per un penya-segat.

Avantatge o inconvenient més important:

Avantatges o inconvenients secundaris:

a)

b)

c)

2. Sotmetre’s a tractaments regulars d’acupuntura.

Avantatge o inconvenient més important:

Avantatges o inconvenients secundaris:

a)

b)

c)

3. Seguir una dieta vegetariana.

Avantatge o inconvenient més important:

Avantatges o inconvenients secundaris:

a)

b)

c)

14

UNITAT
1

Text

Ara practica-ho



1. L’ús del futur i 
del condicional

Tal com indica el nom del temps verbal, el futur expressa una

acció que ha d’ocórrer en el futur. En canvi, el condicional és

un temps verbal que expressa una acció probable en el futur. 

És molt freqüent alternar aquests dos temps verbals quan fem

propostes i simultàniament n’expliquem els avantatges futurs.

–Jo crec que (haver) d’organitzar un curs d’anglès per a la canalla. Segur que

(aprendre) algunes paraules i, segons els pedagogs, familiaritzar-se amb una

llengua que no és la seva els (facilitar) l’aprenentatge de llengües en el futur.

–A mi em sembla més positiu organitzar alguna activitat esportiva. Probablement jugar en un

equip els (permetre) valorar l’esforç conjunt i també (adquirir)

disciplina. 

–No us sembla que amb l’esport (fomentar) la competitivitat?

–I qui diu que la competitivitat és negativa? Si guanyen, (reforçar) la seva

autoestima i, si perden, en el futur (saber) acceptar les derrotes.

–A banda d’aquestes activitats regulars, hem de plantejar-nos si enguany organitzem unes

colònies.

–Jo trobo que és molt bona idea. Així (conviure) amb altres nens i (conèixer)

un entorn diferent. A més, si anessin de colònies (tenir)

l’oportunitat de valer-se per si mateixos i (promoure) la seva autonomia.
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UNITAT
1

Gramàtica

Gramàtica

Completa i recorda-te’n

ENGUANY (PODER)

APUNTAR

ELS NENS A ALGUNA ACTIVITAT

ESPORTIVA!

BONA IDEA! AIXÍ (ADQUIRIR)

L’HÀBIT DE

FER ESPORT I NO (JUGAR)

TANT AMB

LA CONSOLA!

Ara practica-ho

REPASSA, si cal, la

conjugació del futur i del

condicional.

Si tens dubtes, consulta'ls al

teu professor o professora.



2. El present i l’imperfet 
de subjuntiu

Recorda que, si la primera persona del present d’indicatiu acaba

en -c, cal intercalar el dígraf gu entre l’arrel del verb i la termi-

nació del present i de l’imperfet de subjuntiu. Aquesta és una

característica de molts verbs, sobretot de la segona conjugació.

En relació amb els verbs en -ir, alguns es conjuguen en

forma incoativa en present de subjuntiu, igual que en el d’indi-

catiu, és a dir, amb la partícula eix entre l’arrel i la terminació verbal de les tres persones del

singular i de la tercera del plural.

En la conjugació del subjuntiu, alguns verbs com anar, fer, saber, veure... presenten

altres irregularitats. Si no les recordes, el teu professor o professora t’ajudarà.

–Hem d’organitzar activitats que (oferir) als infants oportunitats educatives

complementàries i que no (ser) una prolongació de l’escola. Per tant, cal

que (tenir) un component lúdic però que alhora els (permetre)

adquirir valors com la convivència i el respecte i també ampliar les seves

inquietuds i relacionar-se. Un cop dit això, escoltem les vostres propostes.

–Estic molt d’acord que les activitats extraescolars no han de ser una prolongació de l’escola,

però caldria que hi (incloure) activitats de reforç escolar.
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UNITAT
1

Gramàtica

Gramàtica

ÉS IMPORTANT QUE DES 

DE BEN PETITS (ADQUIRIR)

L’HÀBIT DE FER ESPORT. 

A MÉS, CALDRIA QUE

(APRENDRE)

A COMPETIR D’UNA FORMA SANA.

Completa i recorda-te’n

REPASSA, si cal, l’ús

del present i de l’imperfet

de subjuntiu.

Si tens dubtes, consulta'ls al

teu professor o professora.

Ara practica-ho



–Tenint en compte el risc que algunes famílies hi (veure) una oportunitat

de prolongar l’horari escolar, caldria que (restringir) el reforç escolar als

alumnes amb un progrés no adequat o amb dificultats d’aprenentatge. 

–Em sembla molt encertat! Caldria que els pares (complir) la seva funció

d’educadors i que (dedicar) un temps a fer els deures amb els seus fills i

filles. 

–Decidit, doncs!

–Jo trobo que hauríem de potenciar l’aprenentatge de llengües entre els més petits.

Evidentment l’objectiu no és que la canalla de P3, P4 i P5 (saber) parlar en

anglès. Més aviat he pensat en alguna activitat que (consistir) bàsicament a

desenvolupar les seves habilitats de comprensió oral. 

–Pots concretar-ho una mica més?

–El que vull dir és que podríem organitzar una activitat de contes infantils en anglès. 

–Ah, sí! En algunes escoles és una activitat amb molt d’èxit. Però podríem donar-hi un vessant

més multicultural. Què us semblaria si (reunir) contes en totes les llengües

d’origen dels alumnes? Podríem proposar als pares dels alumnes nouvinguts que (llegir)

contes en anglès, en àrab, en rus...

–Molt bona idea! És important que la canalla (conèixer) la diversitat cultural

i (créixer) en valors com la tolerància.

–També hem de decidir a partir de quina edat és adequat que els nens (anar)

de colònies. Ja sé que alguns pares sou reticents a organitzar colònies per

als més petits, però hem de ser conscients de la importància que tindria per al seu desenvolu-

pament que (sortir) de l’entorn familiar, que

(conviure) amb els companys i companyes,

que (valdre’s) per si mateixos i que (poder)

estar en contacte amb la natura.

–Jo coincideixo que és molt positiu. Però també hem de

respectar la decisió de tothom. Per tant, hauríem de

mantenir la jornada escolar en lloc d’anul·lar les clas-

ses per si alguna família no està d’acord a portar la

canalla de colònies.

–I no trobeu que caldria ampliar l’oferta d’activi-

tats esportives? 

–És cert! Des de l’escola hem de potenciar

que els nens (fer) esport.

I també convindria que (adquirir)

altres hàbits saludables,

com una bona alimentació. Per això, hauríem

d’analitzar la varietat i la idoneïtat dels àpats del

menjador escolar.
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Gramàtica



3. Les perífrasis d’obligació

Per expressar obligació en català hi ha diverses estructures possibles. 

En oracions personals, podem utilitzar com a auxiliar el verb haver, seguit de la preposició

de/d’ i del verb principal en infinitiu. 

Per expressar obligació en oracions impersonals, s’utilitza la perífrasi haver de/d’ + infinitiu

amb el verb haver conjugat en tercera persona del singular i precedit del pronom s’. També és

possible utilitzar el verb impersonal caldre com a verb auxiliar, seguit d’un infinitiu

o bé d’una oració subordinada en el temps verbal adequat introduïda per la conjunció que.

Completa els espais buits amb la perífrasi d’obligació que s’indica entre parèntesis.

Actualment, amb la televisió, l’ordinador, la consola…, la canalla és molt sedentària. Per tant,

(adquirir perífrasi amb el verb caldre en present seguit d’oració subordinada)

l’hàbit de fer esport, per a la qual cosa (oferir perífrasi amb el verb caldre en present seguit d’infinitiu)

activitats esportives. Però no (fomentar perífrasi impersonal amb el

verb haver en present) la competitivitat. Per això, crec que (donar

perífrasi personal amb el verb haver en condicional) prioritat als esports

d’equip, com el futbol, el bàsquet o el voleibol, i no a les disciplines individuals com l’atletisme.

Suposo que estareu d’acord amb mi que la canalla (aprendre perífrasi personal amb el verb haver en pre-

sent) a treballar en equip. Quant al nostre paper com a pares,

(saber perífrasi amb el verb caldre en condicional seguit d’oració subordinada)

valorar l’esforç dels nostres fills i filles tant si perden com si guanyen i no pressionar-los perquè

siguin els millors.
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UNITAT
1

Gramàtica

Gramàtica

AIXÍ DONCS, ESTEM D’ACORD 

QUE (ORGANITZAR)

ALGUNA

ACTIVITAT ESPORTIVA PER EVITAR 

EL SEDENTARISME.

Completa i recorda-te’n

Ara practica-ho



4. Algunes preposicions 
i conjuncions
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UNITAT
1

Gramàtica

Gramàtica

Completa i recorda-te’n

L’educació dels fills 

Sens dubte, les famílies tenen una responsabilitat

ineludible en l’educació dels fills, 

la manca de conciliació entre la vida laboral,

familiar i escolar dificulta el seu protagonisme 

en l’educació. hi ha una gran

quantitat de recursos per conciliar la jornada

laboral dels pares amb la jornada escolar dels

fills, les famílies no haurien de concebre aquests

recursos com una forma de tenir els fills ocupats

fins a la fi de l’horari laboral. 

Cal tenir en compte que la presència de la famí-

lia és cabdal per al desenvolupament integral de

l’infant, la resta d’agents edu-

cadors no tenen aquesta responsabilitat.

I és que les activitats extraescolars i els esplais no

han de ser considerats com un espai de custòdia

dels nostres fills, com oportuni-

tats per complementar la seva educació.  

Un cop alertats de la veritable funció d’aquestes

institucions i entitats, i desgra-

ciadament l’actual model socioeconòmic ens

obliga a recórrer-hi, cal plantejar-se quines són

les activitats més adequades per als nostres fills,

hem de tenir en compte tant les

seves capacitats com les seves necessitats.

Les conjuncions adversatives expres-
sen una oposició entre les oracions
que enllacen. La conjunció més
usada és però. En el seu lloc poden
utilitzar-se indistintament les conjun-
cions malgrat que i tot i que.
Tingues en compte que cal optar per
les conjuncions malgrat que i tot i
que quan l’oració que expressa opo-
sició va davant de l’oració principal. 

La conjunció adversativa mentre
que s’utilitza per contraposar dos
elements.

La conjunció sinó també és adver-
sativa. Fixa’t que es fa servir quan
l’oració anterior a la conjunció és
negativa.

Les conjuncions de causa perquè i
ja que es poden utilitzar indistinta-
ment quan l’oració que expressa la
causa és darrere de l’oració princi-
pal. En canvi, quan l’oració causal
és davant de l’oració principal cal
utilitzar la conjunció com que.
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activitats estrictament d’ense-

nyament, com classes de música, d’anglès, etc.,

convé no abusar-ne per no sobreocupar el nen

o nena i per donar-li oportunitats de lleure.

, és convenient que la canalla

practiqui algun esport de forma regular.

, els pares poden optar per acti-

vitats que permetin als infants desenvolupar la

seva creativitat i sensibilitat artística, com dibuix,

pintura i música. , cal oferir als

nostres fills espais per relacionar-se amb els com-

panys i companyes en què el joc o el contacte

amb la natura siguin els protagonistes. 

, cal racionalitzar les activitats

extraescolars i sobretot cal trobar temps per 

passar-lo amb els nostres fills.

Per introduir un tema, les locucions
prepositives més habituals són pel
que fa a, quant a, respecte a i en
relació amb, seguides si cal de l’ar-
ticle adequat.

Cal utilitzar conjuncions continuati-
ves per enumerar diferents opcions.
Les més habituals són així mateix,
a més, d’una banda, d’altra
banda...

Les conjuncions així doncs, per
tant, consegüentment i en conse-
qüència expressen conseqüència.



Completa els espais buits amb les preposicions i les conjuncions adequades.
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S’HA ACABAT L’ESCOLA. I ARA QUÈ?

Un cop s’acaba la jornada escolar, el ventall de possibilitats que s’obre per als nostres

fills és immens. Les activitats extraescolars i els esplais són una bona alternativa al pro-

blema de la conciliació laboral i familiar i ofereixen a la canalla bones

oportunitats per complementar la seva educació, és convenient no

tenir-los ocupats des de les cinc de la tarda fins a les nou del vespre, 

que cal trobar temps per gaudir dels nostres fills.

les possibilitats són tantes, cal intentar triar encertadament,

també s’ha de permetre que el nen hi digui la seva, 

no ha de concebre les activitats extraescolars com una obligació més després de l’escola.

Per això, és important limitar els cursos d’idiomes o d’informàtica fora de l’horari esco-

lar a només un, caldria prioritzar activitats amb un component

lúdic que permetin al nen adquirir valors com la convivència i la

generositat així com esperonar la seva creativitat. , són molt recoma-

nables les ludoteques, les classes de dibuix i pintura, els tallers de manualitats, etc.

, cal no oblidar la pràctica esportiva en una societat tecnològica

en la qual el sedentarisme infantil preocupa la comunitat mèdica. 

esport més adequat per al desenvolupament de l’infant, no hi ha unes directrius defini-

des, les escoles tendeixen a oferir esports d’equip per fomentar la

companyonia. Això sí, actitud dels pares, és important que promo-

guin en els fills l’esportivitat i no la competitivitat.

Ara practica-ho



1. L’educació

aprenentatge, autonomia, campaments, camps de treball, colònies, competitivitat, 

conciliació, creativitat, cursos, desenvolupament, eina, entorn, esplais, esportivitat, estrès,

lleure, ludoteques, pautes, pressió, reptes, responsabilitats, sedentarisme, sobreocupació,

socialització, tria, valors
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Completa i recorda-te’n

Què és el millor per als nostres fills?

En el integral dels infants són essencials l’escola i especialment

els pares, que tenen el rol protagonista d’educadors. Malgrat això, la manca de

entre la vida laboral i la familiar obliga molts pares a buscar

alternatives a les dificultats que imposa l’actual model socioeconòmic, en el qual els dos

membres de la parella treballen.

D’alternatives, n’hi ha moltes. Per això, és important que la es

basi en les necessitats i en les capacitats del nen o nena. D’altra banda, les activitats

extraescolars en el temps de dels nostres fills no han de ser una

prolongació de l’horari escolar sinó que han de tenir un component lúdic que alhora

permeti a l’infant l’ de valors i habilitats per afrontar els

de la societat actual i futura. A més, cal evitar la

del nen, la qual cosa podria provocar 

infantil, una patologia cada vegada més comuna. I, el més important, malgrat el ritme

de vida actual, no hem de delegar les educatives en altres agents i

hem de passar el màxim de temps possible amb els nostres fills.

En l’afany d’educar-los el millor possible, a l’hora d’inscriure’ls a una activitat

extraescolar tendim a optar per d’idiomes, d’informàtica, de
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música... Pot ser un encert, sempre que tinguin, com hem dit, un component lúdic i

que no siguin un element de que arribi a estressar el nen. En

canvi, els tallers de dibuix, de pintura, de manualitats... són un bon mètode per esti-

mular la seva .

Una de les opcions preferides per la canalla són les . Tot i que

poden semblar només un espai per jugar, el cert és que si estan ben dirigides la joguina

pot convertir-se en una d’intervenció educativa, social i cultural,

ja que s’hi fomenten de comportament com el respecte, la convi-

vència, la igualtat i la solidaritat.

Altres alternatives que potencien com el pluralisme i la tole-

rància són totes aquelles en què el nen o la nena ha de conviure amb altres infants en

un diferent al familiar. En aquest sentit, els

–en dissabte i també diàriament en èpoques de vacances, com

Setmana Santa, l’estiu i Nadal–, no només permeten a la família no haver de recórrer

contínuament als avis sinó que ofereixen jocs, tallers, excursions, etc. Però l’activitat

que més incideix en l’ i en la capacitat de 

del nen o nena són les . Per als preadolescents i adolescents, hi ha

també altres alternatives, com els , amb una voluntat de servei a

una comunitat, a la preservació del medi natural o del patrimoni col·lectiu, i els

, en els quals el contacte amb la natura és molt intens. 

Així mateix, cal valorar la importància de l’hàbit de l’esport ja en la infantesa, sobre-

tot tenint en compte la tendència al que propicien la televisió,

els videojocs i Internet. En aquest cas, però, cal que els pares siguin conscients que han

de fomentar una sana i no la amb l’afany

que els seus fills siguin els millors.



2. Frases fetes

Les frases fetes, com a gent jove, pa tou, són expressions estereotipades d’ús corrent, espe-

cialment en la llengua oral. Aquestes frases fetes donen expressivitat al discurs. Com més en

sàpigues millor. Al llarg del curs de nivell Elemental 3, n’aprendràs unes quantes en cada unitat.

Completa els espais buits amb la frase feta sinònima de les expressions que hi ha entre parèn-

tesis. Recorda’t de mantenir el mateix temps verbal, si és el cas.

fer bondat, fer goig a algú, morir-se d’avorriment, no fer brot, passar-s’ho la mar de bé, 

tenir el cap ple de pardals

–Enguany hauríem d’apuntar el nen a l’esplai o a les colònies d’estiu. Ell mateix diu que (s’avor-

reix molt) ara que s’ha acabat l’escola. No pot ser que (no

faci res) en tot el dia.

–Vols dir que (es portarà bé) ? Ja saps que (és un eixelebrat)

! A més, no sé si (voldrà)

anar de colònies.

–Sí, dona sí, (s’ho passarà molt bé) !
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AU, VA, AIXECA’T

D’UNA VEGADA!

VOLS DIR QUE NO ÉS PROU GRAN PER 

AIXECAR-SE TOT SOL SENSE QUE L’HÀGIM 

DE CRIDAR TANTES VEGADES?

AI, (ALS JOVES SE’LS

HA D’EMPÈNYER)

!
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1. La pronúncia 
de les vocals àtones

Fixa’t en com pronuncia la o aquest personatge.

La o àtona es pronuncia [u]. Recorda que, tot i que

les paraules d’una sola síl·laba generalment són

tòniques, els pronoms febles són àtons i, per tant,

en aquest cas la o també s’ha de pronunciar [u].

Torna a escoltar el diàleg i fixa-t’hi bé. Si convé,

marca les o que es pronuncien [u].

Marca les o àtones d’aquest diàleg i llegeix-lo amb algun company o companya. Pareu atenció

a la pronúncia. Després escolteu-ne la gravació per comprovar si ho heu fet bé.

–Enguany podríem apuntar els nens a les colònies d’estiu.

–Jo trobo que encara són massa petits!

–Però si a partir dels tres anys ja hi poden anar! A més, els monitors estaran molt per ells. Pensa

que estaran en contacte amb la natura, que conviuran amb altres nens i que tindran responsa-

bilitats. Tot plegat els ajudarà a ser més autònoms i sociables. I a més s’ho passaran la mar de

bé!
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EP! Recorda que no hi ha

diferències entre la pronún-

cia de les vocals àtones i la

pronúncia de les vocals tòni-

ques a Andorra, a les comar-

ques de Lleida, a la Franja de

Ponent, a les Terres de l'Ebre

i al País Valencià.
Escolta i recorda-te’n

AVUI, MENTRE TORNÀVEM DEL PARC, LI HE 

PREGUNTAT SI DE GRAN VOL SER FUTBOLISTA I M’HA DIT

QUE SÍ QUE HO VOL SER. POTSER PODRÍEM APUNTAR-LO

A L’EQUIP DE FUTBOL DE L’ESCOLA!

En la teva llengua la grafia o es

pronuncia de forma diferent segons

si és tònica o és àtona?

Sí

No

Ara practica-ho
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2



Fixa’t en com pronuncia la a i la e aquest personatge.

Recorda que el so de la a i la e àtones és el

de vocal neutra, que es representa fonètica-

ment amb el símbol [ ]. 

En relació amb els monosíl·labs, són àtons

i, per tant, s’han de pronunciar també amb

vocal neutra els articles determinats; els pro-

noms febles; el pronom relatiu, l’interrogatiu o

la conjunció que; les preposicions a, de, en, per i les contraccions amb els articles, i també la

preposició amb.

Per contra, no es pronuncia amb vocal neutra la terminació -ment dels adverbis ni tampoc

la e en les combinacions ea i eó. En relació amb les parau-

les compostes, generalment el primer component manté la

vocal tònica.

Si encara et resulta difícil pronunciar aquest so fixa’t en

el gràfic, en què es mostra que el grau d’obertura de la

boca és menor que en la pronúncia d’una a o una e tòni-

ques. A més, la llengua està pràcticament en situació de

repòs. El teu professor o professora també t’ajudarà.

Torna a escoltar el diàleg i fixa-t’hi bé. Si convé, marca

les a i les e que sonen [ ].e

e
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Escolta i recorda-te’n

A MI EM SEMBLA QUE JA FA PROU ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: EL DILLUNS I EL 

DIMECRES TÉ CLASSE D’ANGLÈS, EL DIMARTS I EL DIJOUS VA AL TALLER DE MANUALITATS

I EL DISSABTE TÉ ENTRENAMENT D’ATLETISME. PERÒ ÉS VERITAT! SEGURAMENT 

PREFEREIX JUGAR A FUTBOL QUE CÓRRER ELS 100 METRES!

En la teva llengua també pronuncies el so

de vocal neutra?

Sí

No

e

3



Marca les a i les e àtones d’aquest diàleg i llegeix-lo amb algun company o companya. Pareu

atenció a la pronúncia. Després escolteu-ne la gravació per comprovar si ho heu fet bé.
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HEM DE DECIDIR QUINES ACTIVITATS

EXTRAESCOLARS FARAN ENGUANY ELS

NENS PERQUÈ DIMECRES S’ACABA EL

PERÍODE D’INSCRIPCIÓ.

LA RAQUEL VOL FER ATLETISME,

COM LES SEVES AMIGUES.

PERÒ A ELLA LI FA IL·LUSIÓ!

D’ACORD! I L’ENRIC?

EM SEMBLA QUE VOL ANAR A

CLASSES D’INFORMÀTICA!

PERÒ SI ES PASSA EL DIA DAVANT DE 

L’ORDINADOR! SERIA MILLOR QUE ANÉS A CLASSES

D’ANGLÈS O QUE FES ALGUN ESPORT.

JA VEUREM QUÈ DECIDEIX!

VOLS DIR? DEURÀ TENIR ENTRENAMENT UNA O

DUES VEGADES A LA SETMANA, SENSE COMPTAR

LES COMPETICIONS DEL CAP DE SETMANA!

4



Nens sense manual d’instrucció

Educar els fills és una feina artesanal que, com tots els oficis antics,

s’està perdent.

“Els viatges més silenciosos. El nou DVD XXX s’adapta al teu

cotxe, perquè els teus fills no tinguin cap queixa. I quan arribis, te’l

pots emportar amb tu a tot arreu. Nou DVD XXX: al cotxe, com a

casa”. Si fa no fa, aquest anunci ha estat cridant durant els darrers

dies pares i mares per tal de vendre un nou bibelot audiovisual per

enganxar a la part posterior dels reposacaps dels monovolums, apa-

rentment l’única manera raonable del moment per transportar cria-

tures amunt i avall. Criatures molt segures, però, això sí, conve-

nientment narcotitzades i silenciades per tal de no emetre allò que

acostuma a ser la sonsònia de qualsevol viatge en cotxe des que els

temps són temps: “Quan arribarem?”.

Tan bon punt se’m va aparèixer al davant aquest eslògan, vaig

recordar el que desenes d’enquestes mostren com una altra tendèn-

cia inalterable dels nens i les nenes quan se’ls pregunta què és el

que més voldrien fer o tenir: majoritàriament és passar més temps

amb els seus pares. Sumant una i altra, ¿això vol dir que aconseguir

més temps amb els progenitors és simple sinònim per als menors de

més espai audiovisual a la seva vida?

La reflexió se’m va anar imposant per

acumulació: quan parlem de l’excés

d’hores de televisió, de la influència

de violència, sexe i misèria moral

als seus petits cervells o obrim

debats sobre sí o no televisió i

ordinador als dormitoris infantils

obviem, possiblement, per mala

consciència, l’autèntic rerefons

d’això. No són pas els nens els que

estan obsessionats i pendents del

televisor, sinó que som nosaltres els

que els imposem, vulguin o no,

aquesta única finestra al món.
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Ara llegeix

En aquests parà-
grafs, les vocals
àtones estan mar-
cades, les o en
blau clar i les a i
les e en blau
fosc. Llegiu-ne un
fragment cadascú
parant atenció a
pronunciar-les
correctament.
Després escolteu-
ne la gravació
per comprovar si
ho heu fet bé.

5
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Ens movem habitualment en un mar de tòpics: el paper de l’es-

cola en la formació dels nens; la incompatibilitat dels horaris labo-

rals i familiars; l’augment de famílies monoparentals i els seus pro-

blemes econòmics; la pèrdua generalitzada d’autoritat. I m’estalvio

la polèmica sobre la relació entre televisió i Internet i la violència

infantil i juvenil pel fet d’estar-ne ja tots plegats empatxats. Però,

molt per sota en aquesta llista, hi ha un element que potser haurí-

em de començar a fer avançar de casella: educar és la primera i

principal responsabilitat dels que decideixen portar una criatura al

planeta Terra i, a més a més, és una feina artesanal i de precisió que

es va aprenent sobre la marxa. Com tots els oficis antics, em temo

que també aquest s’està perdent. 

Ara que molts pares estan triant escola per al curs vinent, ¿en

quants casos tenen més influència les dimensions del gimnàs o la

qualitat de les activitats extraescolars que no pas la proximitat o un

projecte educatiu que queda en l’oblit a l’hora de fer preguntes?

Podem multiplicar fins a l’infinit els imponderables i les incògnites:

escola, televisió, plans d’estudi ministerials, sisena hora, violència

ambiental, Internet, menjar escombraries, moda i globalització...

Però quan ens posem a resoldre aquesta equació normalment arri-

bem a la fórmula més simple: pare + mare, dividit per dedicació i

paciència = nen/nena educat i entretingut. És clar que és més fàcil

posar un DVD durant el viatge que no pas jugar al ¿què veig?

Glòria Serra
El Periódico, 22 de març de 2006

Text adaptat

Marqueu primer
totes les vocals
àtones d’aquests
paràgrafs i llegiu-
ne un fragment
cadascú parant
atenció a pro-
nunciar-les
correctament.
Després escolteu-
ne la gravació
per comprovar si
ho heu fet bé.
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Avaluació final

Abans de passar a la unitat següent, reflexiona sobre com t’ha anat la unitat 1.

Aquestes preguntes et poden ajudar:

• Què has après a fer en aquesta unitat?

• Què has de repassar per fer-ho millor?

L’ordre de la informació en les explicacions

L’ús del futur i del condicional

El present i l’imperfet de subjuntiu

Les perífrasis d’obligació

Algunes preposicions i conjuncions

L’educació

Frases fetes

La pronúncia de les vocals àtones

• Quina qualificació et mereixes?

Excel·lent

Notable

Bé

Suficient

Insuficient

Molt deficient




