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INTRODUCCIÓ
Aquest treball pretén ser un repàs dels continguts treballats al llarg del curs que ha de
servir per preparar l’examen de recuperació de setembre.
La presentació d’aquest treball ben realitzat servirà per arrodonir la nota de l’examen
fins a un màxim d’un punt.

CONTINGUTS
LLENGUA
Unitat 1. El vocalisme
Unitat 2. Consonantisme
Unitat 3. Morfosintaxi I
Unitat 4. Morfosintaxi II
Dictats
LITERATURA
1. Literatura medieval: Ramon Llull i poesia trobadoresca
2. Literatura del S. XV: Ausiàs March i Joanot Martorell: Tirant lo Blanc.
3. Literatura del S. XIX. La Renaixença. J. Verdaguer, Narcís Oller i Àngel Guimerà:
Terra Baixa (lectura obligatòria)
4. Lectura i comentari de L’altre costat del mirall, d’Iñaki Rubio
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ACTIVITATS
LLENGUA
1. Per preparar les unitats de llengua, heu de realitzar totes les activitats del llibre
realitzades a classe. Com que segurament ja les teniu fetes al llibre, les heu de presentar
en un dossier o llibreta per unitats. Us recomanem que primer estudieu i després feu les
activitats sense mirar les solucions. Després vosaltres mateixos/es podeu autocorregirvos.
2. Per treballar l’ortografia, us remetem als dossiers de dictats que teniu. Primer el de
paraules ( vocalisme i consonantisme) i després el de dictats generals. A l’examen hi
haurà un dictat. Podeu fer-ne còpies a la llibreta o que algú us els dicti.
3. Per últim, us hem enviat també per correu electrònic material de repàs que també hem
treballat durant el curs.
LITERATURA
1. Literatura medieval
Per estudiar aquest apartat us remetem als dossiers de literatura trobadoresca, i al de
Ramon Llull, que ja teniu. Per estudiar bé aquest darrer, us recomanem que el torneu a
fer a partir de la pàg web treballada a classe i que apareix en el dossier.
2. Literatura S. XV
Per aquest apartat, us recordem que també teniu un qüestionari d’Ausiàs March. Us
recomanem que torneu a visualitzar el vídeo i responeu les preguntes.
També teniu un power point i uns apunts i fragments Tirant lo Blanc.
3. Literatura S. XIX.
Us recomanem també que visualitzeu el vídeo sobre la Renaixença i prengueu apunts.
També us podeu ajudar de la pàgina web escriptors.cat per completar la informació dels
tres autors principals.
Finalment, heu de rellegir Terra baixa.
4. Rellegiu l’obra d’Iñaki Rubio i feu-ne un comentari seguint el model fet a classe.
Feu-lo de manera general, agrupant temes tractats, tipus de personatges, espais, ....
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