Comunicació
BLOC 5
13. Llegeix la crònica següent i ordena les quatre
frases de més avall en l’ordre en què
resumeixen el text:

15. Els personatges d’una narració es poden agrupar de més importants a menys. Prova-ho:

a) [ ] L’antagonista

PESCADORS PESCATS
A Rússia, quan arriba el fred, el llac Ladoga
es gela i la seva superfície es converteix en
una enorme pista que fa les delícies dels
patinadors. També se n’aprofiten els
pescadors que passen els hams a través dels
forats que han de fer amb ferros ben
punxeguts.
L’hivern passat, una pujada de temperatura, va trencar el gel i molts milers de
pescadors van queda aïllats dalt d’enormes
blocs a la deriva, i van haver de ser rescatats
per barques i helicòpters dels serveis de la
protecció civil. Set o vuit van morir
congelats. Uns dies després, quan una forta
gelada va tornar a soldar aquells enormes
glaçons molts hi van tornar perquè no havien
escarmentat.

b) [ ] Els qui ajuden el protagonista a tenir èxit
c) [ ] El protagonista
d) [ ] Els personatges secundaris

16. En una narració podem distingir el plantejament o presentació, el nus i el desenllaç o
final. Digues a quin d’aquestes tres elements
correspon el resum següent:

a) [ ] Plantejament

b) [ ] Nus

c) [ ] Desenllaç

d) [ ] Cap d’aquests

(Cavall Fort, 992).

Godfrey és un jove que vol córrer món i
somnia ser un Robinson –encara que només
sigui per un any– abans de casar-se amb la
fillola del seu oncle. Aquest l’anima i
d’amagat li prepara el viatge i l’estada en una
illa deserta perquè el noi pugui fer de
Robinson sense que el casament en perilli...

a) [ ] Quan el llac es va tornar a glaçar, molts hi
van tornar a pescar.

b) [ ] Al llac Ladoga alguns pescadors van quedar
sorpresos i aïllats per un canvi de
temperatures i van haver de ser rescatats.
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c) [ ] Quan un llac es glaça molta gent hi va a
patinar.
17. El narrador d’una narració pot ser extern o
intern. Observa el text següent i digues qui
pot ser el narrador:

d) [ ] També hi ha gent que hi va a pescar fent un
forat al gel.

Una vegada, l’il·lustre lletrat Lau del Fonoll,
canceller primer del reialme de les Tres
Riberes, va sortir del palau del govern dalt
la seva carrossa.
(Cavall Fort, 992).

14. En una narració hi ha diferents elements imprescindibles. Relaciona cada concepte amb
la seva definició:

1. [ ] Personatges

2. [ ] Fets

a) [ ] Un personatger secundari

3. [ ] Espai

4. [ ] Temps

b) [ ] El protagonista

a) El lloc on passa l’acció .

c) [ ] Un narrador extern

b) L’època o la durada de l’acció.

d) [ ] La companya del protagonista

c) Els esdeveniments que constitueixen l’acció.
d) Els qui fan les accions.

18. El fragment anterior continua amb el paràgraf
següent. Digues si aquest fragment seria
una...
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