EXPRESSIÓ ESCRITA
Escriu un text de 100 paraules explicant què fas en un dia. El text ha d'incloure:
•

dia i any al principi, per exemple: Dissabte, 23 de maig de 2020

•

Heu d'escriure, en general, en present (el meu germà i jo vivim a casa) o passat recent (jo he dinat
al migdia).

•

Utilitza frases curtes i clares: M'he despert a les set del matí. M'he dutxat i llavors he berenat d'un
cafè amb llet.

•

Segueix un ordre: subjecte (jo/ell/ella/nosaltres) + verbs (camín/caminam/vaig/
anam/ball/descans/vaig a) + complements (per la platja, pel carrer, a la botiga, cap al mercat, al
sofà, al llit, etc.).

•

Distribueix el text per parts del dia:
el dematí (=el matí) he fet/ he berenat/ he comprat...
el migdia he dinat/ he descansat / he treballat
el capvespre camín pel carrer/ he caminat pel carrer...

•

Quan acabis corregeix el text:

https://www.softcatala.org/corrector/
•

Cerca paraules o tradueix-les amb el google traductor d'un altre idioma al català:

https://translate.google.es/?hl=es

EXEMPLE:

1918
Divendres, 8 de març
Com que hi ha tanta grip, han hagut de clausurar la Universitat. D'ençà d'aquest fet, el meu
germà i jo vivim a casa, a Palafrugell, amb la família. Som dos estudiants desvagats. Veig el
meu germà purament a les hores de repàs de l'escola. Ell fa la seva vida. Jo vaig tirant. No
enyoro Barcelona i menys la Universitat. La vida de poble, amb els amics que hi tinc, m'agrada.
Avui compleixo vint-i-un anys. Dono una ullada circular. El meu pare menja en silenci, en un
estat de perfecta normalitat. La meva mare no sembla pas estar tan nerviosa com sol
habitualment. Com que en aquest país només se celebren els sants, la presència del pa de pessic i
de la crema em fan malfiar. Em pregunto si han estat elaborats per celebrar realment el meu
aniversari.
A mitja tarda es posa a ploure –una pluja fina, densa, menuda, pausada. No fa gens d'aire. El cel
és gris i baix. Sento caure la pluja sobre la terra i els arbres del jardí. Fa una fressa sorda i
llunyana –com la del mar a l'hivern. Pluja de març, freda, glacial. Decideixo de començar aquest
dietari.
El quadern gris, Josep Pla (text adaptat)

