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En aquesta guia se t’indiquen els treballs que has de fer i la matèria de la qual t’has d’examinar. 

• ES OBLIGATORI QUE PRESENTIS LA GUIA I ELS TREBALLS ABANS DE 
COMENÇAR L’EXAMEN. Sense guia o sense treballs, no podràs examinar-te. 

• La puntuació màxima dels exercicis és un 10% de la nota sempre que la qualificació de 
l’examen sigui igual o superior de 4. 

 

 
Llibre de text: Llengua Catalana i Literatura. 1r de Batxillerat. Editorial Casals.  

 

TEMARI DE L’EXAMEN:  

UNITATS: 2, 3, 5, 7 

El mot: estructura i classes 

El sintagma: estructura i funcions 

Pronoms febles i substitució pronominal.  

Conjugació verbal 

El text 

Els primers textos escrits en llengua catalana, la poesia trobadoresca, Ramon Llull, el Llibre dels Fets, 

Llibre del rei en Pere d’Aragó de Bernat Desclot, Crònica de Ramon Muntaner, Crònica de Pere el 

Cerimoniós, Ausiàs March, Tirant lo Blanc i Joanot Martorell  
 

ACTIVITATS:  

Llegeix, comprèn i estudia la teoria de cada unitat i, després, fes els exercicis següents. Recorda que al 

setembre els hauràs d’entregar. [D’història de la literatura no hi ha exercicis, però sí que hi haurà 

preguntes a l’examen. Recorda de llegir-ne el tema (7)!] 
 

Unitat 2. El mot: estructura i classes.  

Pàg. 44: 1, 3, 5, 6, 9 

Pàg. 47: 30, 31 

Pàg. 48 i 49: 38, 46 i 55 
 

Unitat 3. El sintagma: estructura i funcions  

Pàg. 72: 23, 28 

Pàg. 73: 33, 34 

Pàg. 74: 45, 46 

Pàg. 76: 60 
 

Unitat 5. El text 

Pàg. 135: 6 

Pàg. 136: 9, 14 

Pàg. 142: 22 
 

A més dels exercicis del llibre has de presentar 2 redaccions d’entre 100-125 paraules cadascuna. A la 

primera has de defensar un llibre o una pel·lícula que t’agradi molt i a la segona has de donar 

informació objectiva sobre un tema del qual hi entenguis. Recorda que has de respectar els criteris de 

cohesió, coherència, adequació i correcció lingüística.  
 

I per últim, tria un llibre que t’agradi, fes-ne una ressenya i presenta-la! Molt bon estiu!! 

Tarragona, juny de 2020 




