1 Observa l’escena i imagina quina comunicació s’estableix en cada cas.

Indica quin és l’emissor, el receptor i el missatge en cada situació:
Emissor:
Receptor:
Missatge:

Emissor:
Receptor:
Missatge:

Emissor:
Receptor:
NOM:

Missatge:

2 Fixa’t que aquestes paraules compostes s’han barrejat. Desfés

l’embolic i escriu les paraules correctes:
gratallamps

escuracel
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trencabutxaques

3 Llegeix aquestes notícies:
Renfe preveu un augment notable de viatgers a partir d’aquesta setmana
Encara que ja ha començat a prendre passatgers a l’autobús, la primera
setmana del servei Avant entre Lleida i Barcelona, i viceversa, ha enregistrat
uns resultats més baixos dels esperats. Dimecres passat al matí, 478 pas
satgers van utilitzar algun dels sis trens que cobreixen el trajecte entre les
dues ciutats catalanes en els dos sentits. D’aquests, 286 van anar des de
l’estació de Lleida-Pirineus fins a Barcelona i 192 més ho van fer de Sants
a la capital del Segrià, segons Renfe, que espera un augment notable
de les xifres a partir d’avui.

www.elperiodico.com

La nova oficina policial de Granollers farà prop de cent DNI electrònics al dia
Les noves instal·lacions de la policia estatal a Granollers tramitaran prop
de cent DNI electrònics al dia i una setantena de passaports. L’oficina,
que es va inaugurar aquest dimarts, resol els problemes d’espai de l’antiga
comissaria. El nou sistema per a tramitar el DNI electrònic, que ja es fa en
altres comissaries, permetrà als usuaris marxar a casa amb el document i,
per tant, els estalviarà haver de tornar dies després per a recollir-lo.

NOM:

www.elnou9.cat

Ara, tria una de les notícies i subratlla les paraules que expressen fets
que passaran més endavant.
x 
Es basa en dades reals?

Finalment, pensa en alguna millora que t’agradaria fer a la teva escola
i escriu la notícia que avanci el que voldries que passés.
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SOLUCIONS
UNITAT 1
1

Resposta oberta.

2

gratacel, escurabutxaques, parallamps,
trencaclosques.

3

Resposta oberta.
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