
Projecte TiL 2n ESO

2n Trimestre curs 16-17  

QUÈ FAREM? 

1



Projecte TiL 2n ESO

2n Trimestre curs 16-17  

SUMARI

Part I Sintaxi

1.EL SN. INTRODUCCIÓ

1.1 PRACTIQUEM AMB EL SN

1.2 PARTS DEL SN: ElS DETERMINANTS

1.3. EL SINTAGMA NOMINAL DINS L’ORACIÓ: FUNCIONS

1.3.1. Subjecte, Complement Directe, Complement Indirecte.

1.3.2. Subjecte/ Subjecte el·líptic

2. ELS COMPLEMENTS CIRCUNSTANCIALS DEL VERB

3. L’ORDRE DE PARAULES PROPI DE CADA LLENGUA

4. ORACIONS ATRIBUTIVES

Part II Creació
1. ELS RECURSOS LINGÜÍSTICS

2. LES IMATGES COM A INSPIRACIÓ LITERÀRIA 

3. PROJECTE FINAL

2



Projecte TiL 2n ESO

2n Trimestre curs 16-17  

I

 

Parlar i escriure en qualsevol llengua és semblant a jugar un joc les regles del qual 

necessites conèixer per poder participar-hi. Si volem jugar a escacs necessitem saber 

amb quines peces podem comptar, com es poden moure i després l'experiència jugant 

ens farà ser capaços de realitzar moltes jugades.

Per poder fer servir una llengua i “jugar” amb ella, necessitem conèixer les seves “peces” 

també: els diferents tipus de paraules, però això no és suficient. També necessitem saber 

com “jugar” amb elles, com combinar-les per fer frases i missatges més llargs. És a dir 

necessitem saber la “sintaxi” d'aquesta llengua: com combinem i relacionem les paraules

per fer oracions.

I és això el que començarem a investigar ara: la sintaxi del català, del castellà i, com 

d'altres vegades, la sintaxi d'altres llengües que coneixem a la classe.

Però a aquest món de la sintaxi hi entrarem acompanyats d'un altre món apassionant: el 

món de les imatges i la fotografia. Perquè, de vegades, ja ho diuen…”una imatge val 

més que mil paraules”... o potser no és veritat?
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Què ens diuen aquestes imatges?

Començarem observant les fotografies de la següent presentació  i veient si podem dir 

amb paraules el seu significat. Primer ho farem oralment i després farem els nostres 

primers exercicis de sintaxi amb elles.

https://goo.gl/Mus5uI

1. EL SINTAGMA NOMINAL: INTRODUCCIÓ

Llegeix les següents oracions i corregeix les errades, així veurem que sabem molta més 

sintaxi del que ens pensem:

• M’he comprat unes pantalons:

• Odio la sopas caliente:

• Deixa’m veure la mapa grans:

• Me gustan las poema amorosas:

Què ha passat?:
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És a dir, en aquestes oracions hi ha unes paraules que tenen una relació molt estreta 

formant un conjunt en el qual la paraula més important, el Nucli, és un nom o 

substantiu. A això se li diu Sintagma Nominal. 

De vegades apareix el Nom tot sol amb o sense Determinant, de vegades, als exemples 

anteriors, surt acompanyat d’un adjectiu que el complementa.
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1.1 PRACTIQUEMOS CON LAS IMÁGENES DE LA PRESENTACIÓN 
ANTERIOR:

Vamos a buscar un título para cada imagen pero solo podemos usar Sintagmas 

Nominales:

• Primero, titula cada imagen con un Sintagma Nominal en el que aparezca solo

un Nombre:

Imagen 1:

Imagen 2:

Imagen 3:

Imagen 4:

Imagen 5:

Imagen 6:

Imagen 7:

- Ahora, busca un título más completo en el que aparezca delante del nombre algún 

determinante y, además, el nombre vaya complementado por algún adjetivo:

Imagen 1:

Imagen 2:
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Imagen 3:

Imagen 4:

Imagen 5:

Imagen 6:

Imagen 7:

- Quizás así nos parece que el título no expresa suficientemente bien el significado de la 

imagen. Por tanto, vamos ahora a probar acompañando al nombre con un Sintagma 

Preposicional. Es muy fácil:

SINTAGMA PREPOSICIONAL= PREPOSICIÓN+SINTAGMA NOMINAL (“en el 

bosque”)

Imagen 1:

Imagen 2:

Imagen 3:

Imagen 4:

Imagen 5:

Imagen 6:

Imagen 7:
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El título de muchas películas consiste solo en un Sintagma Preposicional: 
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¿Recuerdas otros?: 

Si las siguientes imágenes se usaran como carteles de películas, ¿cómo se titularía la 

película? ¡Cuidado: solo puedes usar Sintagmas Preposicionales y no puedes repetir

preposición!

Título:.............
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Título:......................

Título:.............................
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Título:...............................

Título: ……………………………
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Imatge: Arman Shirzad

1.2. PARTS DEL SN: ELS DETERMINANTS

Com has vist, els determinats ens indiquen la localització del nom, la seva pertinença, el 

seu nombre, si els coneixem o no… I ara, com sempre ens preguntem si aquesta és una 

bogeria dels parlants de llengües romàniques o existeixen i són necessaris a totes les 

llengües. 

Per parelles hauràs de reflexionar sobre com  s’utilitzen els determinats i la seva 

existència, o no, en les diferents llengües. 

Completa el quadre amb la reflexió en la teva llengua materna, en cas que aquesta sigui 

el català o castellà, tracta de completar-lo en anglès o francès.
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Pots esbrinar si hi ha paraules a la teva llengua que indiquen: 

El nom/substantiu del que 
es parla és conegut i 
concret o desconegut i 
inconcret

La porta de l’escola
Una porta d’una escola

La pertinença del 
nom/substantiu

La meva germana
El teu germà

La localització del 
substantiu

Aquesta taula
aquella taula

La quantitat de 
substantius

Cinc llibres
primera planta

La quantitat o identitat 
d’una forma vaga o 
imprecisa 

Alguns homes
Moltes dones

 

Ara omple la següent graella amb la resposta dels teus companys, no oblidis apuntar en 

les observacions les característiques diferencials de les llengües.

Llengua Existeixen determinants Observacions

Àrab

Tagalog

Ilokano

Quítxua

Punjabi

urdú

Francès

Anglès

Altres
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2. EL SINTAGMA NOMINAL DINS L’ORACIÓ 

2.1 Funcions: Subjecte, Complement Directe, Complement Indirecte

A.

Dos personatges, una acció: MIRAR.  Amb quantes oracions diferents podries explicar el 

que representa la fotografia fent servir el verb MIRAR? 

En català:
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En castellà:

En anglès:

En d’altres llengües:
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B. 

Novament, dos personatges, una acció. 

Amb quantes oracions diferents pots explicar el que representa la fotografia fent servir el 
mateix verb? 

En català:

En castellà:
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En anglès:

En d’altres llengües:
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C. Una acció (verb):

Dos personatges:

          

Crea oracions relacionant les tres imatges:

En català:
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En castellà:

En anglès:

En d’altres llengües:
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D.

Una acció (verb):........................................... i un objecte (S. 

Nominal):.................................

Dos personatges:
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Crea tres oracions relacionant les tres imatges:

En català:

En castellà:

En anglès:

En d’altres llengües:
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Ja has vist que el SN pot tenir diferents funcions dins l’oració. Pot fer de Subjecte però 

també de de Complement del Verb ( directe o indirecte). Senyala els SN en les frases que 

has creat i especifica quina és la seva funció. 
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2.2  SUBJECTE/ SUBJECTE EL·LÍPTIC

SEMPRE HEM DE DIR QUI FA EL QUE FA?

Pensarem  en totes les llengües que coneixem i direm si permeten o no l’elisió del 

Subjecte (Subjecte el·líptic). Escriurem també un exemple de cada i després pensarem 

per què es pot o no eliminar el Subjecte. Amb tot això, omplirem aquest quadre:

Llengua Subjecte el·líptic? Exemple Llengua

Català

Castellà

Anglès
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3. ELS COMPLEMENTS CIRCUMSTANCIALS DEL VERB

PODEM DIR MÉS COSES AMB UNA SOLA ORACIÓ? 

Observa aquesta foto:

Font de la imatge: http://www.underwateraudio.com

Has de fer una oració on només es digui què fa i qui ho fa:

1. Ara, has d’afegir a la mateixa oració alguna informació d’on ho fa:

2. Ara també de quan ho fa:

3. I ara, de com ho fa:

24

http://www.underwateraudio.com/


Projecte TiL 2n ESO

2n Trimestre curs 16-17  

Com has vist, una oració pot donar-nos molta més informació si al verb l’hi afegim 

complements, aquests complements anomenats circmstancials ens expliquen, com , 

quan, on i amb què és fa l’acció. 

Ara bé, l’ordre i la posició aquests complement a l’oració no és lliure, o si?  Et toca pensar,

és el mateix dir: ahir vaig caure  que vaig caure ahir? i és igual de correcte dir: a la botiga 

comprava pomes, comprava pomes a la botiga i comprava a la botiga pomes?

A les diferents llengües que coneixem, la situació (ordre) d’aquestes informacions dins 

l’oració és lliure o és obligatòria?

Llengua Ordre lliure Ordre obligatori
(especifica quin)

Observacions

Català

Castellà

Anglès
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4. L’ORDRE DE PARAULES PROPI DE CADA LLENGUA

Com has pogut observar amb els exercicis anteriors, un dels aspectes en què les llengües

es distingeixen més és en relació a l’ordre de les paraules. El grau de llibertat de les 

paraules dins la frase depèn de les llengües i de com aconsegueixen que el que volem dir 

s’entengui correctament. 

Anem a veure-ho. Primer, ho farem fent servir el llatí (llengua mare del català, del castellà,

del francès…), el català i el castellà.

LLegeix les següents frases:

Llatí Castellà

pater filiam amat el padre ama a la hija

filiam pater amat a la hija ama el padre

amat pater filiam ama el padre a la hija

amat filiam pater ama a la hija el padre

1. Són sinònimes?:

2. Com sabem qui estima qui en llatí?

3. I en castellà?

4.Què podries dir, per tant, de l’ordre de les paraules en aquestes dues llengües?
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Ara llegeix les següents frases en català:

a/ El pare estima la filla.

b/ La filla estima el pare.

c/ Estima el pare la filla.

d/ Estima la filla el pare.

e/ A la filla, estima el pare.

Són sinònimes? Quines?

Reflexiona i explica breument les causes de les diferències entre el llatí, el català i el 

castellà:
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PER ACABAR: A QUINES CONCLUSIONS PODEM ARRIBAR?

Pensem i classifiquem les diferents llengües que coneixem. Primer, tenint en compte 

l’ordre dels elements dins  l’Oració (afegeix un exemple de cada llengua amb una Oració 

molt curta i senzilla):

Ordre obligatori  SVO

Ordre bàsic SVO 
però possibilitat canvi d’ordre

Ordre diferent: SOV

Ordre diferent: VSO

Ordre obligatori  SVO
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Ara, tenint en compte la manera que cada llengua fa servir per diferenciar l’Objecte del 

Subjecte (afegeix també un exemple de cada llengua amb una Oració molt curta i 

senzilla):

amb preposició

sense preposició

amb “post-posició”

amb terminacions especials

per l’ordre dins de l’oració
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5. ORACIONS ATRIBUTIVES

ORACIONS ESPECIALS PER ATRIBUIR I PER LOCALITZAR: COM FEM SERVIR EL 

VERB “ÉSSER”?

Parlem dels seus ulls:

Català:

Castellà:

Anglès:

D’altres llengües:

Imatge: Joel Santos

Parla  dels seus ulls:

En català:

En castellà:

En anglès:

Altres llengües:

Imatge:Henrik Sorensen
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Parlem del seu estat d’ànim:

“Migrant Mother”, 1936 de Dorothea Lange

Català:

Castellà:

Anglès:

D’altres llengües:
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Localitzem a Rihanna:

Rihanna por Annie Leibovitz para Vogue

Català:

Castellà:

Anglès:

D’altres llengües:
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I ara al nen:

Imatge: Elliott Erwitt

Català:

Castellà:

Anglès:

D’altres llengües:
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CONCLUSIONS:

Aquest tipus d’oracions en català i castellà les anomenem oracions atributives, i estan 

formades per un verb atributiu ( ser, estar o semblar) i aquest verb en compte de tenir 

complements com els que hem vist fins ara té atribut ( generalment un adjectiu o 

sintagma adjectival) ara bé, aquest tipus d’oracions es construeixen igual en totes les 

llengües?

Llengües que elideixen el 
verb atributiu

Llengües que tenen un 
verb per expressar 
característiques i 
localitzacions

Llengües que tenen dos 
verbs o més per 
característiques i 
localitzacions

Anglès: 
I am in Barcelona
I am busy
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II.

Desde la Prehistoria, los humanos nos hemos expresado con imágenes, hemos contado 

historias y hemos expresado nuestros deseos y miedos. ¿Recuerdas lo que has estudiado

de las pinturas del Paleolítico en cuevas como las de Altamira? Y todo esto ocurrió 

muchísimo antes del invento de la escritura. De hecho, la escritura nació como dibujos 

(pictogramas) Es decir que las imágenes, como las palabras, también nos pueden “decir” 

muchas cosas. 

Quizás no tiene sentido plantearnos si una “imagen vale más que mil palabras”  o si el 

lenguaje verbal (de las palabras) es mejor que el de las imágenes. Ya que tenemos la 

suerte de poder comunicarnos de las dos maneras, merece mucho más la pena 

aprovechar los dos lenguajes y aprender a expresar nuestros pensamientos y 

sentimientos con ambos. Y esto es lo que vamos a hacer a continuación: combinar 

imágenes y palabras y, dando un paso más, intentaremos trabajar esta combinación de 

una manera artística. 
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1. RECURSOS LITERARIS

José María Rodríguez Madoz (Chema Madoz) és un fotògraf de Madrid molt reconegut, a 

l'any 2000 el van concedir el Premi Nacional de Fotografia. A les seves fotografies podem 

trobar molts recursos també literaris com, per exemple, metàfores i comparacions:

COMPARACIÓ:
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METÀFORA:

Per recordar què és una metàfora, la reina dels recursos literaris, podem mirar aquest 

video:

https://www.youtube.com/watch?v=mp1M7kv1mqE

Imatges: Chema Mádoz
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Com hem vist amb les imatges també podem crear recursos literaris, molts d’ells ja els 

hem estudiat a classe. Escriu a sota de cada fotografia el recurs literari que s’ha fet servir

Imatge: Joan Brossa

imatge: Juan Vidaurre

Imatge:Francois Rober

          

                                              Imatge: Joan Brossa
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Imatge: Giusseppe Colarrusso 

 
Imatge: Giusseppe Colarrusso 

 

Imatge:Francois Robert

 
Imatge: Camila Gutierrez

 
Imatge: Joan Brossa 

 
Imatge: Joan Brossa 
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Match the images with the sentences and say which literary device they are: metaphor, hyperbole, 
antithesis, comparison or personification.

A
 AFont de la imatge:www.paranormal-encounters.com

I'm so hungry I could eat a
horse!

B

Font de la imatge: Wikimedia.commons

And death knocked at the door. 

 C

Font de la imatge: favim.com

She's blind as a bat.

D

Font de la imatge:www.emaze.com

That's one small step for a
man, one giant leap for

mankind.
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E

Font de la imatge:planetenergynews.com

The clouds pushed each other

around in the sky.

F

Font de la imatge: www.slideshare.net/Rick41

Cry me a river. 

G

Font de la imatge: http://thewatchfulleye.deviantart.com

The night was black as coal.

H

Font de la imatge: www.msnbc.com

This city is a jungle!
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2. QUÈ ENS DIUEN AQUESTES IMATGES?

a/

Imatge: Alain Laboile

Si això fos un somni…

qui ho somia?

què ha passat abans al somni?

què podria passar després?

com podria acabar el somni?

què sent qui ho somia?

LES TEVES PARAULES/TUS PALABRAS:
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b/

Observa aquesta fotografia de fa més d’un segle . És d’un dels primers artistes de la 

fotografia. Es deia Henry Peach Robinson:

Qui són? Quina relació tenen entre ells? Què passa? què ha passat? què pensen? què 

senten? què diuen? què mira el senyor per la finestra? on són?...

LES TEVES PARAULES/TUS PALABRAS:
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c/

Què pensa? què sent?

Edgar A. Poe: principi del poema “Alone” 

From childhood’s hour I have not been

As others were—I have not seen

As others saw…

(Edgar Allan Poe)

Observa aquesta foto i continua tu el poema. Pots fer servir l’anglès, el català, el castellà o

una altra llengua que coneguis. Després ja ens traduiràs el que vols dir per a que ho 

puguem entendre:

LES TEVES PARAULES/TUS PALABRAS: 
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d/

“Cuando ya no estés” de Álvaro Sánchez-Montañés: 
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¿De qué nos está hablando? ¿Por qué ha titulado a esta serie de fotografías así?

Continúa tú sin preocuparte por la rima y colocando las palabras como te apetezca:

“Cuando ya no estés,

no pienses que el mundo se acaba,

…………………………………..

e/

Ahora, mira esta serie de fotografías del mismo artista:

http://www.alvarosh.es/es/portfolio/indoor-desert

Y escribe, a continuación de estas palabras, dejándote llevar por lo que te venga a la 

imaginación:

No sé cuándo comenzó todo… 
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3. PROJECTE FINAL

Imatge: www.imagenesgratis.com

Com has vist, tant les paraules com les imatges serveixen per expressar sentiments i crear emocions. 

Ara que ja has practicat, has d’escriure un text que acompanyi el teu fotollibre. 

Ara bé, la tria de les paraules, com la de les fotos, no pot ser casual, no ens cal una explicació de per 

què has posat aquelles fotos juntes,  sinó que més bé ha de ser una reflexió, narració o poema que 

donin sentit al teu fotollibre.

Com ja saps, la tria del lèxic i els recursos literaris és molt important per expressar allò que penses i 

sents, i com hem vist al llarg del dossier,  pots fer servir també com a recurs expressiu determinades 

estructures sintàctiques.

Et donem alguns exemples, i pots fer servir qualsevol d’aquestes estructures:

1. Predomini de sintagmes verbals

2. Predomini de sintagmes nominals

3. Predomini de Complements circunstancials amb oració final

4. Qualsevol altra organització que resulti adient pel teu text.

5. Oracions atributives
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