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1111.... ENTONACIÓ DECLARATIVAENTONACIÓ DECLARATIVAENTONACIÓ DECLARATIVAENTONACIÓ DECLARATIVA    ---- STATEMENTS STATEMENTS STATEMENTS STATEMENTS    

1111....1111 . De tipus neutre. De tipus neutre. De tipus neutre. De tipus neutre    –––– Neutral  Neutral  Neutral  Neutral     

Oracions d’una unitat tonalOracions d’una unitat tonalOracions d’una unitat tonalOracions d’una unitat tonal    –––– One tonal unit One tonal unit One tonal unit One tonal unit    

1. T’han preguntat si prefereixes peres o taronges. Tu respons que 

taronges.  

TarongesTarongesTarongesTaronges    

2. Mira el dibuix i digues què fa aquesta dona.  

 

 
Beu Beu Beu Beu vivivivi    

    

OrOrOrOracions de més d’una unitat tonalacions de més d’una unitat tonalacions de més d’una unitat tonalacions de més d’una unitat tonal    –––– More than one tonal unit More than one tonal unit More than one tonal unit More than one tonal unit    

3. Mira el dibuix i digues què fa na Maria.  

 
La MLa MLa MLa Maria menja tarongesaria menja tarongesaria menja tarongesaria menja taronges    

    

EnumeracióEnumeracióEnumeracióEnumeració    ---- Enumeration Enumeration Enumeration Enumeration    

4  Digues els dies de la setmana.  

Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumengedivendres, dissabte i diumengedivendres, dissabte i diumengedivendres, dissabte i diumenge    

5  Fes una llista amb les fruites que t’agraden més. 

  Taronja, pera, pruna, cirera i síndriaTaronja, pera, pruna, cirera i síndriaTaronja, pera, pruna, cirera i síndriaTaronja, pera, pruna, cirera i síndria    

 

 

1.2. De tipus no neutre1.2. De tipus no neutre1.2. De tipus no neutre1.2. De tipus no neutre    ---- Marked Marked Marked Marked    

    Focalització contrastivaFocalització contrastivaFocalització contrastivaFocalització contrastiva    –––– Contrastive focus Contrastive focus Contrastive focus Contrastive focus    

6 Entres en una botiga on no has entrat mai i demanes si tenen taronges. 

però la dona que t’atén no t’entén bé. 

A. Vull un quilo de taronges. 

B. Llimones? 

A. No, TARONGESNo, TARONGESNo, TARONGESNo, TARONGES, vull, vull, vull, vull    

 

ExclamativaExclamativaExclamativaExclamativa    ---- Exclamative Exclamative Exclamative Exclamative    

7 Entres en un forn i sents una oloreta de coca molt bona. Digues-li-ho, a 

la fornera.  

QuiQuiQuiQuina oloreta més bona!na oloreta més bona!na oloreta més bona!na oloreta més bona!    

    

Declarativa categòriDeclarativa categòriDeclarativa categòriDeclarativa categòricacacaca    –––– Contradiction statement Contradiction statement Contradiction statement Contradiction statement    
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8  Tu i una amiga estau parlant d’uns amics que volen comprar un pis i no 

 saben de segur on aniran a viure. Tu saps que aniran a Viella. La teva 

 amiga et diu que no, que viuran a Morella, molt segura. Digues-li, 

 convençuda, que no, que viuran a Viella.  

Que nQue nQue nQue no, que o, que o, que o, que viuran a Viellaviuran a Viellaviuran a Viellaviuran a Viella!!!!    

    

    Declarativa dubitativaDeclarativa dubitativaDeclarativa dubitativaDeclarativa dubitativa    –––– Uncertainty statement Uncertainty statement Uncertainty statement Uncertainty statement 

 9 Un amic teu t’encarrega de comprar un regal per a algú que no coneixes 

gaire i et fa por de no triar-lo bé. Digues-li que potser no li agradarà, el 

que li vols comprar.  

    Potser Potser Potser Potser no li agradarà..no li agradarà..no li agradarà..no li agradarà......    

 

 Declarativa d’obvietatDeclarativa d’obvietatDeclarativa d’obvietatDeclarativa d’obvietat    –––– Statement of the obvious Statement of the obvious Statement of the obvious Statement of the obvious    

 10  Ets amb una amiga i li expliques que la Maria, una amiga comuna, 

està embarazada. Ella et pregunta de qui està embarazada. Tu t’estranyes 

molt que ella no ho sàpiga perquè tothom sap que és del seu company, 

en Jaume. Què li dius? 

   Si, dona del Jaume!Si, dona del Jaume!Si, dona del Jaume!Si, dona del Jaume!    

 

 

 

    2.2.2.2.    INTERROGATIVES ABSOLUTESINTERROGATIVES ABSOLUTESINTERROGATIVES ABSOLUTESINTERROGATIVES ABSOLUTES    –––– YES YES YES YES----NO QUESTIONSNO QUESTIONSNO QUESTIONSNO QUESTIONS    

    2.1. De tipus neutre2.1. De tipus neutre2.1. De tipus neutre2.1. De tipus neutre    –––– Information Information Information Information----seekingseekingseekingseeking    

    Oracions d’una unitat tonalOracions d’una unitat tonalOracions d’una unitat tonalOracions d’una unitat tonal    –––– Question with one tonal  Question with one tonal  Question with one tonal  Question with one tonal unitunitunitunit    

 11 Entres a una botiga on no havies entrat mai i demanes si tenen 

taronges.  

  (Que) teniu taronges?(Que) teniu taronges?(Que) teniu taronges?(Que) teniu taronges?    

 

 DisjuncióDisjuncióDisjuncióDisjunció    ----    Disjunctive yesDisjunctive yesDisjunctive yesDisjunctive yes----no questionno questionno questionno question    

 12 Has comprat gelat de vainilla i d’avellana pel teu sant. Demana als 

convidats si volen gelat de vainilla o d’avellana.  

  (Que) voleu gelat de vainilla o d’avellana?(Que) voleu gelat de vainilla o d’avellana?(Que) voleu gelat de vainilla o d’avellana?(Que) voleu gelat de vainilla o d’avellana?    

  

 EnumeracióEnumeracióEnumeracióEnumeració    ---- Enumeration Enumeration Enumeration Enumeration    

 13 Tens moltes coses de postres. Demana als convidats si volen taronges, 

peres, síndria o gelat. 

  Què vQuè vQuè vQuè voleuoleuoleuoleu:::: taronges, peres, síndria o gelat taronges, peres, síndria o gelat taronges, peres, síndria o gelat taronges, peres, síndria o gelat????    

 

 

 2.2. De tipus no 2.2. De tipus no 2.2. De tipus no 2.2. De tipus no neutreneutreneutreneutre    ---- Marked Marked Marked Marked    

 Preguntes confirmatòriesPreguntes confirmatòriesPreguntes confirmatòriesPreguntes confirmatòries    ----    Confirmation seeking yesConfirmation seeking yesConfirmation seeking yesConfirmation seeking yes----no questionno questionno questionno question    

 14 Saps que a fora fa fred. Entra algú ben abrigat i li demanes si té fred. 

  (Que) t(Que) t(Que) t(Que) tens fred?ens fred?ens fred?ens fred?    

 15 En Jaume ha dit que vindria a dinar. Li ho demanes per confirmar-ho. 

  VVVVindindindindràs a dinarràs a dinarràs a dinarràs a dinar, , , , nononono????    
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 Pregunta imperativaPregunta imperativaPregunta imperativaPregunta imperativa    ----    Imperative yesImperative yesImperative yesImperative yes----no questionno questionno questionno question    

 16 Els teus nebots fan molt soroll i no et diesen sentir la televisió. Els 

demanes si callaran.  

  Callareu?! Podeu callarCallareu?! Podeu callarCallareu?! Podeu callarCallareu?! Podeu callar????!!!!        

 17 Demana als teus nebots petits si volen una caramel.  

   (Que) voleu una caramel?(Que) voleu una caramel?(Que) voleu una caramel?(Que) voleu una caramel?    

    

    

 

    3.3.3.3.    ENTONACIÓ INTERROGATIVA (interrogatives parcials)ENTONACIÓ INTERROGATIVA (interrogatives parcials)ENTONACIÓ INTERROGATIVA (interrogatives parcials)ENTONACIÓ INTERROGATIVA (interrogatives parcials)    –––– WH WH WH WH---- QUESTIONS QUESTIONS QUESTIONS QUESTIONS    

    3.1. De tipus neutre3.1. De tipus neutre3.1. De tipus neutre3.1. De tipus neutre    –––– Information Information Information Information----seekingseekingseekingseeking    

    Oracions d’una unitat tonalOracions d’una unitat tonalOracions d’una unitat tonalOracions d’una unitat tonal    –––– Questions with one tonal unit Questions with one tonal unit Questions with one tonal unit Questions with one tonal unit    

 18 Demana qui hora és. 

  Qui hora és?Qui hora és?Qui hora és?Qui hora és?    

 19 Has de viatjar a París i vols comprar un regal a una persona que no 

coneixes gaire i amb qui vols quedar bé. Vols que un amic teu 

t’aconselli i li demanes què li duria. 

  Què li Què li Què li Què li duriesduriesduriesduries????    

  

 Oració de més d’una unitat tonalOració de més d’una unitat tonalOració de més d’una unitat tonalOració de més d’una unitat tonal    –––– Question with more than one tonal unit Question with more than one tonal unit Question with more than one tonal unit Question with more than one tonal unit    

 20 La teva filla diu que aquesta nit se n’anirà de festa. Tu estàs entre 

enfadada i preocupada i vols saber-ne tots els detalls. Demana-li on va, 

com hi va i quan tornarà.  

   On vasOn vasOn vasOn vas, com hi vas, com hi vas, com hi vas, com hi vas i quan tornaràs?  i quan tornaràs?  i quan tornaràs?  i quan tornaràs?     

    

 

 3.2. De tipus no neutre3.2. De tipus no neutre3.2. De tipus no neutre3.2. De tipus no neutre    ---- Marked Marked Marked Marked    

 PreguntaPreguntaPreguntaPregunta imperativa imperativa imperativa imperativa    –––– Imperative wh Imperative wh Imperative wh Imperative wh---- questions questions questions questions    

 21 Demanes a un germà que et faci una feina i no estàs gaire segura que la 

faci, perquè ja li has demanat altres vegades i mai no t’ha ajudat. 

Demana-li, mig enfadada, quan t’ho farà.  

  Quan mQuan mQuan mQuan m’ho’ho’ho’ho faràs?! faràs?! faràs?! faràs?!    

 22 Tens moltes ganes que uns amics teus vinguin a sopar a casa teva. Mig 

suplicant (perquè t’han dit que no poden venir) els demanes per què no 

vénen.  

  Per què no veniu?Per què no veniu?Per què no veniu?Per què no veniu?    

  

 

 

    4.4.4.4.    PREGUNTES ECOPREGUNTES ECOPREGUNTES ECOPREGUNTES ECO    –––– ECHO QUESTIONS ECHO QUESTIONS ECHO QUESTIONS ECHO QUESTIONS    

    4.1. De tipus neutre4.1. De tipus neutre4.1. De tipus neutre4.1. De tipus neutre    ---- Neutral Neutral Neutral Neutral    

    Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta ecoecoecoeco absoluta absoluta absoluta absoluta    –––– Neutral yes Neutral yes Neutral yes Neutral yes----no echo questionno echo questionno echo questionno echo question    

 23 Et diuen l’hora, però no ho has acabat d’entendre. Et penses que t’han 

dit la una. Torna a demanar si és la una.  
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  (Qu(Qu(Qu(Quèèèè has dit que) és la una? has dit que) és la una? has dit que) és la una? has dit que) és la una?    

 Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta ecoecoecoeco parcial parcial parcial parcial    ----    Neutral whNeutral whNeutral whNeutral wh---- echo question echo question echo question echo question    

 24  T’han demanat on anaves, però no saps si l'has entès bé. Demana si és 

això, el que t’han demanat.  

      (Qu(Qu(Qu(Quèèèè m’has demanat) a on anava? m’has demanat) a on anava? m’has demanat) a on anava? m’has demanat) a on anava?    

    

 DisjuncióDisjuncióDisjuncióDisjunció    ----    Disjunctive echo questionDisjunctive echo questionDisjunctive echo questionDisjunctive echo question    

 25  T’han demanat per on hi has anat, però no saps si has entès això, per 

on hi has anat, o si has entès per on hi has entrat. Pregunta si t’han 

demanat una cosa a l’altra, és a dir, per on hi has anat o per on hi has 

entrat.  

         (Qu(Qu(Qu(Quèèèè m’has demanat) per on hi he anat o per on hi he entrat? m’has demanat) per on hi he anat o per on hi he entrat? m’has demanat) per on hi he anat o per on hi he entrat? m’has demanat) per on hi he anat o per on hi he entrat?    

    

 

    4.2. De tipus no neutre4.2. De tipus no neutre4.2. De tipus no neutre4.2. De tipus no neutre    ---- Marked Marked Marked Marked    

    Absoluta antiexpectativaAbsoluta antiexpectativaAbsoluta antiexpectativaAbsoluta antiexpectativa    ----    CouCouCouCounterexpectational yesnterexpectational yesnterexpectational yesnterexpectational yes----no echo questionno echo questionno echo questionno echo question    

 26 Et diuen que un company teu, el Jaume, es presenta per alcalde. No t’ho 

acabes de creure i ho tornes a demanar.  

   (Què dius que) (Què dius que) (Què dius que) (Què dius que) en JAUMEen JAUMEen JAUMEen JAUME, e, e, e, essss    presenta per alcaldepresenta per alcaldepresenta per alcaldepresenta per alcalde????    

    

 Parcial antiexpectativaParcial antiexpectativaParcial antiexpectativaParcial antiexpectativa    ----    CounterexpectationaCounterexpectationaCounterexpectationaCounterexpectational whl whl whl wh---- echo question echo question echo question echo question    

 27 La teva veïna t’explica que va anar en un restaurant a dinar i va demanar 

conill amb ceba. Afirma tota convençuda que li van donar gat en lloc de 

conill. No t’ho acabes de creure. Demana-li què li van donar (molt 

estranyada).  

  QuèQuèQuèQuè dius que  dius que  dius que  dius que et vanet vanet vanet van dona dona dona donarrrr???? 

 

    5.5.5.5.    ENTONACIÓ IMPERATIVAENTONACIÓ IMPERATIVAENTONACIÓ IMPERATIVAENTONACIÓ IMPERATIVA    ---- IMPERATIVES IMPERATIVES IMPERATIVES IMPERATIVES    

    OrdreOrdreOrdreOrdre    ---- Command Command Command Command    

 28  Ets al parc amb la teva neboda. Corre i s’allunya. Tu tens angúnia 

perquè per l’avinguda que hi ha al costat del parc passen molts cotxes. 

Digues-li que vingui.  

   Vine!Vine!Vine!Vine!    

    

 PrecPrecPrecPrec    ---- Request Request Request Request    

 29 Vols anar al cinema amb un amic. Et diu que té feina, però tu saps que 

la pot deixar per a més endavant. Com ho faràs per convèncer-lo? 

  Va,Va,Va,Va, vine! vine! vine! vine!    

 

 

 

    6.6.6.6.    VOCATIUSVOCATIUSVOCATIUSVOCATIUS    ---- VOCATIVES VOCATIVES VOCATIVES VOCATIVES    

 30 Entres a casa d’una amiga teva, la Maria, però quan ets a dins no la 

veus. Penses que deu ser a la seva habitació. Crida-la.  

  Maria!Maria!Maria!Maria!    
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 31 Passen deu segons i no surt ningú. Penses que potser és al pis de dalt i 

la tornes a cridar.  

  MarMarMarMariaiaiaia!!!!    

 

 

 

 

 

 

 

 
  


