
 
 
 
 
 
 
 
 

DICTAT 2021 
SOLIDARI I COEDUCATIU 

aquest any en línia  

 



         Comencem la 
revisió! 
 

 



Aleshores el senyor 
Quenocanviïres apareix per 
dir-los, sempre fluixet, que 
des de sempre els nois han 
volat molt més alt que elles: 

ells sempre han estat els 
científics, els inventors, els 
directors d'orquestra, els 

pilots, els presidents 



dels governs... per cada dona 
que ha destacat en alguna cosa, 
hi ha un miler d'homes que ja ho 
han fet abans. La vida és així. Per 
què l'hauríem de voler canviar? 



I el cel de moltíssimes 
nenes i noies es tapa amb 

una pila de núvols negríssims 
d'aquells que no es poden 

travessar...  



 
 

 

I així, les nenes no poden 
volar tan alt com es proposen 
perquè, tot i que tenen ales 

invisibles, i tot que no els 
falten somnis per acomplir,  



tots quells núvols tan 
espessos han format un 

sostre que sembla impossible 
de travessar. 



La pregunta és: 
Aconseguiran volar ben 
alt? Podran ser el que 

vulguin ser? 
 



 
Del llibre Les nenes seran el que vulguin ser de Raquel 

Díaz Reguera, Ed. Lumen 

 

(una mica escurçat per a l'ocasió) 



Quatre apunts... 
(Apòstrof) 

  

d'orquestra, d'homes... l'ombra, 
l'americana, l'heroi, l'infant...  

s'apostrofen els articles i la preposició de 
davant paraules començades per vocal o 

per hac.  



Quatre apunts... 
(Recordem algunes curiositats...) 

 
 

Hi ha paraules que en català s'escriuen 
amb V i en castellà amb B. Avui han sortit: 

govern, canviar, núvols 



Quatre apunts... 
(Simfonia d'esses...) 

 
 

El so de la S entre vocals de 
vegades s'escriu doble i aleshores sona 

com  Sol 

espessos, impossible, travessar 



Quatre apunts... 
(pronoms = pro & noms = quasi noms) 

 
Els pronoms es refereixen a un nom que ja 

ha sortit abans: 

 

Aleshores el senyor Quenocanviïres apareix 
per dir-los (dir a les nenes que...). A darrere 

del verb de vegades porten un guionet. 

 



… però també van al davant del 
verb 

 
(…) I tot I que no els (a les 

nenes) falten somnis 

Ah, però aquest pronom també podria 
referir-se als nens! 

 



Aquest Dictat ha estat possible per 
la col·laboració entre:  
 

Aquest any per la covid no ha estat possible fer la recollida d'aliments. Agraïm a Creu 
Roja, Càritas, Frater Nadal, ASAV I Rubí Solidari el suport que sempre ens han donat.  



Moltes gràcies per la 
vostra participació: 

professorat, 
alumnat i ciutadania. 


