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De acuerdo con la normativa vigente y los acuerdos tomados por el Departamento de Lingüística: se recogen en este 

documento los contenidos mínimos que deben preparar los alumnos con el objetivo de superar las materias 

pendientes del curso anterior en la convocatoria extraordinaria que tendrá  lugar del 10 al 14 de febrero, en la 

fecha que se anunciará oportunamente . 

 

CONTINGUTS DE LA PROVA  

Comunicació: 

· Les funcions del llenguatge. 

· Tipologies textuals. 

· Els textos expositius. 

· Textos argumentatius. 
 

Gramàtica: 

· La varietat lingüística.           · La situació del valencià. 

· Els enunciats.                        · Components de l’oració.            · El sintagma nominal. 

· El subjecte i el predicat. 

· Els complements del verb: CD, CI, CC, CAg, CRg, At, CP. 

· Oracions atributives, predicatives i impersonals. 

· Oracions passives i actives.        · Oracions transitives, intransitives. 

· Tipus d’oració segons l’actitud del parlant. 
 

Ortografia: 

· Signes de puntuació: el punt, signe d’interrogació, admiració i la coma. 

· Normes generals d’accentuació. L’accent diacrític. 

· Les grafies m i n, ny i ll. 

· Diftong i hiat. · La dièresi. 
 

Lèxic: 

· Antonímia, sinonímia i polisèmia. 

· Paraules patrimonials. 

· Formació de paraules: derivades, compostes i acrònims. 

· Barbarismes. · Els préstecs lingüístics.  
 

Literatura: 

· La narració: personatges.  · Les tècniques narratives. 

· Els gèneres narratius. Subgèneres. 

· Els gèneres teatrals: tragèdia, comèdia i drama. 

· La poesia: el ritme, la rima, el compte sil·làbic, versos, estrofes i composicions. 

· El gènere dramàtic: Comèdia i Tragèdia. 

 

Activitats que es poden presentar: 

1. Buscar o realitzar textos escrits corresponents als diferents models textuals estudiats: fullet informatiu... etc, i a 

continuació pegar-los a un full i realitzar un xicotet comentari. 

2. Elaborar un treball lliure d’un llibre, o més, de lectura en valencià que t’hages llegit. 

3. Analitza sintàcticament oracions simples de tot tipus i presenta per escrit aquest treball.  

4. Elaborar un esquema dels gèneres i subgèneres literaris. 
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