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CONTINGUTS 1a AVALUACIÓ. 2n BATXILLERAT 

LLENGUA VALENCIANA I LITERATURA II 

 

ESTUDI DEL DISCURS 

 ANÀLISI DE LA COHERÈNCIA: tema, estructura interna, resum. 

 ANÀLISI DE L’ADEQUACIÓ: dixi, veus del discurs, modalització. 

 ANÀLISI DE LA COHESIÓ: connectors. 

ESTUDI DE LA LLENGUA 

 MORFOLOGIA: Estudi del verb i de les perífrasis verbals. Substitució dels complements 

del predicat per pronoms febles. 

 SEMÀNTICA: Definició de paraules i ús de sinònims. 

TALLER ORTOGRÀFIC 

 Treball dels diferents errors ortogràfics que es cometen individualment. 

LITERATURA 

Els següents temes de literatura relacionats amb el gènere narratiu: 

1. Explica en quina mesura el context sociopolític dels anys posteriors a la Guerra Civil 

fins als anys 70 condiciona la producció narrativa de l’època. 

2. Explica les característiques més importants de l’obra literària d’Enric Valor. 

3. La producció literària de Mercè Rodoreda incideix sobre la psicologia dels personatges. 

Estàs d’acord amb aquesta asseveració? Explica per què. 

4. Què destacaries de la narrativa dels anys 70 fins a l’actualitat? Reflexiona, sobretot, 

entorn de les novetats en la tècnica literària i del context sociocultural. 

5. Explica en quina mesura la narrativa curta de Quim Monzó reflecteix la societat 

contemporània i amb quins recursos literaris ho fa. 

 

CREACIÓ I PRÀCTICA TEXTUAL 

 Realització de proves d’accés a la Universitat. 

 Realització de comentaris de text literaris i no literaris. 

 Creació de textos expositius. Construcció de respostes model. 

PLA LECTOR 

 RODOREDA, Mercè. La plaça del Diamant. Editorial Bromera. Alzira. 

 Lectures de Quim Monzó facilitades al blog. 

 Rondalles d’Enric Valor. 

DIA DE LA PROVA 

Es farà una prova de literatura abans de l’avaluació que serà eliminatòria i una altra amb la resta 

de continguts en el dia acordat entre tutors i professors dins de la setmana d’exàmens. A més a 

més, realitzarem la prova del control de lectura. 


