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1a AVALUACIÓ



LITERATURA

1.- Fes un esquema del Romanticisme i de la Renaixença.1

2.- El ROMANTICISME a Europa.

2.1. Explica quines característiques del Romanticisme es poden veure a l'obra 

Frankenstein.2

2.2. Cerca una altra obra del Romanticisme europeu i repeteix el mateix procés 

que a l'activitat anterior. En aquest cas, no cal que desenvolupis tant la teva 

resposta però sí que has respectar les indicacions del peu de pàgina.

3.- La RENAIXENÇA

3.1. Respon les preguntes següents.

3.1.1. Quins eren els objectius de la Renaixença?

1Tant pots fer aquest esquema a mà i adjuntar la foto al document que lliuris com fer-lo amb ordinador amb 

qualsevol de les aplicacions existents a la xarxa. En aquest cas, haureu d'adjuntar l'enllaç de la presentació. 

Prezzi o Google Presentacions són dues opcions vàlides. Si en coneixes qualsevol altra que et vagi millor 

també la pots fer servir

2 Recorda que HAS DE REDACTAR i ENLLAÇAR les teves idees. Un llistat numerat o amb guinets de les 

característiques amb exemples de l'obra NO es considerarà una resposta vàlida. Cada característica s'ha 

d'explicar bé i s'ha de desenvolupar amb exemples extrets de l'obra. Aquesta premissa es fa extensible a 

totes les activitats d'aquest dossier.



3.1.2. Què són els Jocs Florals?

3.1.3. Quina és la composició poètica amb què s'inicia la Renaixença?De 

què tracta?

3.1.4. Quina és la màxima de Rousseau que condiciona el pensament i les 

obres que es fan al Romanticisme i a la Reinaxença? Com es veu a l'obra 

Terra Baixa d'Àngel Guimerà?

3.1.5. Quines altres característiques, pròpies del Romanticisme i de la 

Renaixença, es poden observar a  l'obra Terra Baixa d'Àngel Guimerà.



4.- REALISME / NATURALISME

4.1. Explica breument el context històric d'aquest moviment. Quins canvis socials 

es produïren que tenen relació directa amb la literatura que es feia a l'època?

4.1. Quines són les característiques del Realisme?

4.3. Fes un resum de l'argument d'una obra que s'inclogui en el moviment del 

Realisme europeu.

4.2. Quines són les característiques del Naturalisme?



4.2.1. Explica la llei del determinisme que es postula en aquesta època i 

posa exemples d'alguna obra on es pugui observar.

4.2.2. Quina és la crítica que Émil Zola fa a l'obra La Papallona de Narcís 

Oller?

5.- L'ESCOLA MALLORQUINA

5.1. Explica quines són les característiques d'aquest moviment.

5.2. Explica el que sàpiques del poema de La Balanguera. Comenta l'estrofa que

tens a continuació.

La Balanguera, misteriosa,

com una aranya d'art subtil,

buida que buida sa filosa,

de nostra vida treu el fil.

Com un parca bé cavil·la,

teixint la tela per a demà...



5.3. Explica el sàpigues del poema Desolació i comenta l'estrofa que tens a 

continuació.

Jo só l'esqueix d'un arbre, esponerós ahir,

que als segadors feia ombra a l'hora de la sesta;

mes branques una a una va rompre la tempesta,

i el llamp fins a la terra ma soca mig-partí.

5.4. Explica quina és l'aportació de Mossèn Alcover a la llengua catalana.



ORTOGRAFIA

1.- Corregeix totes les errades que trobis al text següent.

ASASINAT A EIVISSA

Un presumpte homicidi, el tercer en una setmana, s'ha descobert per la policia a Eivissa 

aquesta demati. Segons l'hipotesi produida per l'oficial a carrec, aquest crim no esta 

relacionat amb els dos anteriors, si no que podria tratar-se d'un cas aillat. La victima, un 

home extranger d'uns quaranta-un anys, de provinenet de Alemanya, es estat trobat 

devers les set i mitja devora un cami veinal que hi ha a prop de Sant Antoni i tot d'una ha 

estat conduit al tantoria per que els forenses inspeccionin el cadaver. S'ha determinat per 

l'estudi preliminar quje la mort s'ha produit, si fa no fa, tres hores abans de la troballa. En 

un primer ,moment, quan s'ha trobat el cos, s'ha pensat que era producte d'un accident de

tràfic, pel que inmediatament s'ha avisat a la Guardia Civil. Quan s'ha descobert que el 

cos tenia tres trets de bala: un al pit, un al clatell i un altra al bras dret. A les hores, el cas 

ha estat posat en mans de la policia judicial. Les primeres inspeccions, que continuaran 

durant els propers dies, han estat destinades a aclarir sí la mort havia tengut lloc on havia 

estat trobat el cos o sí el cadaver hi ha estat duit despres de produïr-se l'asasinat. Per un 

altra costat, l'embaizadora alemanya a Madrid ha telefonat a la familia de la victima per 

comunicarl'hi e desgraciat aconteixement i anuncia de que comunicara a la Delegacio del 

Govern a Eivissa el desti de les despulles.



2.- Corregeix totes les errades que trobis al text següent.

LA DOCENCIA

La pofesio de ensenyar es clarament vocasional i pot ser es la rao fonamental per la qual,

malgrat les dificultats amb què molts profesors es troben, segueixen endavant amb la

seva tasca dosent. Als profesors, sel's demana molt i em de pensar en que cada vegada

gaudeixen  dun  reconeixement  social  menor,  sobre  tot  a  aquells  que  imparteixen

humanitats. Aquests profesionals veuen als seus alumnes com la generacio del futur i, per

aixo, lis dona el seu cent per cent.

Les  humanitats  (l'historia,  la  literatura,  el  llati  o  el  grec)  son  materies  fonamentals  al

ensenyament  de  les  noves  generacions  per  molt  que  insisteixen  en  que  no  son

asignatures facils. Es precissament a la cultura grecoromana on son els nostres origens i,

per tant, l'em de transmitir amb veracitat.

Actualment, es parla amb insistencia de que existeix una necesitat urgent de conserbar el

patrimoni artisitic, historic i linguistic de tots els paisos europeus i s'han constituit moltes

organitzacions per ajudar-los economicament. Amb frequencia, es convoquen congresos

per parlar de aquesta questio. Quan s'inverteix en cultura, es quan mes s'avança.



PRONOMS FEBLES

1.- Indica la funció sintàctica dels complements subratllats i fes la substitució 

pronominals pretinent.

a) T’escriuré un correu amb tota la informació quan arribi a casa.

_______________________________________________________________

b) A la perfumeria regalaven mostres de CK. Hem agafat als teus nebots dues mostres de

CK one.

_______________________________________________________________

c) Darrerament sembles molt angoixada amb tanta feina.

_______________________________________________________________

d) El pastís de carn t’ha quedat fat, pel meu gust. Afegeix sal al meu plat, per favor.

_______________________________________________________________

e) Em va cridar l'atenció amenaçadorament durant mitja hora.

_______________________________________________________________

f) No deixis que et parli més d’històries absurdes durant el pati.

_______________________________________________________________

g) L’alumne d’intercanvi ja s’ha acostumat al nostre ritme de vida.

_______________________________________________________________

h) Els meus fills ja em surten de casa amb bermudes. Quin fred!

_______________________________________________________________

i) Menja’t les verdures o m’enfadaré! 

_______________________________________________________________

j) Els tertulians s’alçaren indignats dels seus seients i partiren. 

_______________________________________________________________



SINTAXI

1- Fes l'anàlisi sintàctica de les oracions següents.

a) Queixar-te que tens molt de feina no farà que te'n llevin.

b) No sé si aniré a Tailàndia aquest estiu però intentaré fer qualque viatge.

c) Explica'm com has trobat la solució al problema.

d) Que revisis els apunts a diari farà que els exercicis et surtin bé i que preparis

l'examen correctament.

e) En Pere ha aconseguit que els seus alumnes no es queixin que la sintaxi és

difícil.



2a AVALUACIÓ



LITERATURA

1.- MODERNISME

1.1. Explica quines són les característiques del Modernisme amb exemples de la 

pel·lícula Moulin Rouge.3

1.2. Què és la bohèmia? Quins tipus de bohèmies existeixen?

1.3. Quina és la diferència entre el Regeneracionisme i l'Esteticisme?

1.4. Quins són els objectius del Modernisme català?

3Recorda que HAS DE REDACTAR i ENLLAÇAR les teves idees. Un llistat numerat o amb guinets de les 

característiques amb exemples de l'obra NO es considerarà una resposta vàlida. Cada característica s'ha 

d'explicar bé i s'ha de desenvolupar amb exemples extrets de l'obra. Aquesta premissa es fa extensible a 

totes les activitats d'aquest dossier.



1.5. Adjunta una imatge d'una obra (no literària) modernista. Recorda que a classe 

vàrem parlar que tant a Catalunya, sobretot a Barcelona, com a Palma hi ha edificis 

d'estètica modernista. També pots adjuntar una pintura, si ho prefereixes.

1.6. Explica de què tracta l'obra Solitud i diguès quines característiques s'hi poden 

observar del Modernisme.

2.- NOUCENTISME

2.1. Fes un esquema que contingui els següents punts.

- Cronologia. Inclou també les dates que més importants del segle XX que 

afecten les iniciatives dutes a terme pel Noucentisme.

- Característiques literàries del moviment.

- Objectius i iniciatives dutes a terme.



ORTOGRAFIA

1.- Corregeix totes les errades que trobis al text següent.

LEXIC

Des del meu punt de vista, aquest llibre es molt interesant, ja que el autor, del que havia

sentit parlar molt bé, fa un estudi complet de les paraules mes comuns que formen la

nostra  llengua  i  relaciona  els  mots  que  es  parlen  actualment  amb  els  mots  que  es

parlaven antigament. Recull molts d'exemples de distints moments de l'historia del catala i

demostra  la  evolucio  per  la  que  ha  passat  tot  aquest  lexic.  Tambe  fa  referensia  als

neoglogismes (paraules noves), als prestecs de altres llengues, principalment el frances i

el angles i tambe alguns de el italia i l'alemany. Aquest estudi, que afecta moltes arees del

domini linguistic, ens ajuda a coneixer el origen de les paraules de la llengua catalana.

Aquest llibre, del que se n'han fet critiques molt favorables, va dirigit a qualsevol persona

que estigui interesada amb aquest tema i, a causa de la claredat de exposicio, no importa

que sigui una persona espesialisada en temer linguistics. Aixo fa que aquesta obra sigui

bona d'entendre. De fet, d'ell, he pogut traure molts de exemples per a les meves clases.

El  lexic  catala  te  molt  poc de creatiu  i,  per  aixo,  es  precis  no  renunciar  al  lexic,  les

expresions i frases d'ahir ja que son el testimoni de la nostra identitat. 

2.- Corregeix totes les errades que trobis al text següent.

EL FOC

L'intuicio i el sentiment de supervivencia conduiren a l'home al descobriment del foc. La

seva adquisicio o,  mes ben dit,  la  capasitat  de controlar-lo  i  reproduir-lo va ser, sens

dubte, una de les fites mes importants del progres de l'esser huma. El foc va comportar, a

la epoca, una major cohessio d el grup i lis dona un raig d'esperansa cap un altra tipus de

vida, de les qüalitat que l'anterior. Els poblats veins i els habitants dels campament ara

estaben vinculats entre ells per a necesitat de controlar el  foc, de cooperar per que la



comunitat no s'en quedas sense i per que el foc abandonat sense vigilancia no la destruis.

Al voltant de la llar de foc, que va esdevenir un punt de referencia fix i estable, les casses

es van estructurar millor i van esdevenir mes comfortables. Els homes van adquiriri mes

seguretat davant les dificultats del mon exteriror i no dubtaven de que ara estarien mes

aillats de les besties. Van sentir la necesitat cada vegada major de colaborar els uns amb

els altres, de organitzarse millor i de enfortir els lassos que els unien a la comunitat cuan

mes ho necesitaven. Aquest fet historic va situar lhome a la possicio de especie animal

mes avantatjada. 



PRONOMS FEBLES

1.- Completa les següents oracions amb la combinació pronominals necessària.

1.1. Demà m'heu d'entregar els treballs. Posau ______ damunt la taula.

1.2. Havien vist la pel·lícula de terror al cinema sense la seva germana, però _____

contaren després. 

1.3. Comprà tres pomes vermelles al mercat per a la seva mare i _____ va entregar

només una. 

1.4. Hi havia aquella gent al teatre, però crec que no ______ haurien d'haver deixat

entrar. 

1.5. Em demanava aquell regal cada dia, però no____ vaig poder comprar. 

1.6. Et donaria el que em demanes, però ____ han prohibit. 

1.7. Explicava el problema als seus germans, encara que no ________ volia contar 

del tot. 

1.8. Explicà la història als seus pares, però no ____ contà tota. 

1.9. Dóna consol als malalts, encara que de vegades no _____pot donar tot el que 

voldria. 

1.10. Intentà obrir els ulls als seus alumnes i la veritat és que ______ obrí. 

1.11. Em sent malament i encara que m'ajudis ____ seguesc sentint. 

1.12. Es preocupa dels seus germans, però no _____ demostra. 

1.13. No t'imagines el problema, però jo sí que _____ imagín. 

1.14. Et penses ser molt llest, però no ______ creu ningú. 

1.15. He deixat els calçons fora de l'armari. Ficau________ 

1.16. Col·loca la roba de l'armari i ordena__________________ 



SINTAXI

1- Fes l'anàlisi sintàctica de les oracions següents.

a) Alguns actors que són famosos mundialment assistirien al festival que celebraren

a Cannes i digueren que l'organització el millora cada any.

b) La filla del pintor, a qui vam dir adéu, sortia amb en Joan, el qual ha emigrat a

Mèxic.

c) La declaració oficial diu que la policia ja ha trobat el ganivet amb què s'ha comès

el crim.

d) Ens vam aturar a la sala en què exposaven els quadres de Miró i vaig quedar

impressionat amb la darrera obra que va pintar.

e) Els nostres padrins, que van viure temps molts difícils, sempre es recorden que

la seva infància va ser feliç.



3a AVALUACIÓ



LITERATURA

1. Fes un esquema dels principals moviments d’avantguarda («ismes») que varen

sorgir a Europa durant la primera meitat del segle XX.



2. Cerca  exemples de  poemes  de  Joan  Salvat  Papasseit en  què  apareguin

característiques del futurisme i del cubisme:

- Paraules en llibertat.

- Ús de majúscules.

- Supressió de signes de puntuació.

- Ús de diferents lletres d’impremta.

- Ús del cal·ligrama.

- Paraules referides a avenços tecnològics d’aquella època.



COMENTARI DE TEXT

Llegeix atentament el text i respon les preguntes formulades:

L'únic continent deshabitat també pateix canvis en el paissatge. Una masa de gel d'una

superfície comparable a la provincia de Girona –uns 5.800 quilòmetres quadrats– i de més

d'un  bilio  de  tones  s'ha  després  aquest  dimecres  de  l'Antartida,  concretament  del

anomenat segment Larsen C. No está previst, pero, que incrementi el nivell del mar, per

què el bloc ja estava flotant abans del despreniment.

Els  cientifics  del  progecte  Midas,  que  seguien  la  evolussió  de  l'esquerda desde  fa

messos i  n'han fet  l'anunci,  aseguren que "el  despreniment ha estat un esdeveniment

natural i que no es té la certessa que estigui relacionat directament amb el canvi climatic

produit per l'home". Tot i així, el segment Larsen C queda en "una situassió vulnerable".

Com a consequéncia,  aquesta  porció  de  gel  ja  s'ha  reduit  un  12% i  podria  arribar  a

canviar completament el paissatge.

Futur incert

Pels  científics,  la  fita és  histórica.  Desde finals  del  any pasat  ja  se  n'estava fent  un

seguiment. De fet, sorprén com s'ha allargat: "Hem estat esperant aquest esdeveniment

durant  messos  i  ens  ha  sorprés  el  llarg  temps  que  ha  tardat  a  esquerdar-se

completament", ha explicat Adrian Luckman, del sitat progecte Midas.

A partir  d'ara,  el futur d'aquesta massa de gel és incert i  imprevissible.  El  mateix

Luckman

asegura que "segueix constituïnt un únic bloc", però que "és mes que probable que es

trenqui en porsions". "Tant podria seguir a la mateixa zona durant décades com desplaçar-

se cap al nord, cap a aigues més cálides", ha confesat el científic. La comunitat científica

te opinions diversses sobre el futur del nou iceberg; serà questió de seguir-ne la evolució

els propers messos.

diari ARA Balears 12/07/2017

1. Posa un títol i raona'l.

2. Tema del text.

3. Resum dels text (5-6 línies)

4. Explica el que signifiquen les paraules o fragments en negreta.

5. Què passaria si el nivell del mar augmentàs? Raona la teva resposta (200 paraules

aprox.)

6. Corregeix les errades del text.







PRONOMS

1. No em puc oblidar d’això que m’ha fet. No _____ perdonaré mai.

2. Tendrem el regal dels infants preparat, però no _____ donarem fins més tard .

3.  No  estava  segur  si  havia  de  donar  tota  la  informació  al  periodista,  però  al  final

_____vaig donar.

4. Volia que li cedissin pas, però no _____ varen cedir.

5. En Jordi li donaria el que li demana, però ____ han prohibit.

6. Què he de portar a ca seva? Porta_____ aquest paquet. 

7. Arreplegau tota la roba, agafau aquella bossa i ficau____ dedins.

8. Aquesta persona necessita alegria, dona_____ una mica.

9. El vestit que du avui, em sembla que ja _____ he vist dur altres vegades.

10. Em sent cansat i malgrat el llarg descans encara _____ sent.

11. Estima molt els seus fills, però no _____ diu gaire.

12. Li han demanat la càmera tantes vegades que al final _____ ha deixada.

13. He deixat els llibres fora del calaix. Ficau________.

14. Va recollir els exàmens dels alumnes i _______ va tornar corregits el mateix dia.

15. Li coneixíem tots els defectes i amb el temps vàrem aprendre a tolerar______.

16.  Quan  varen  entrar  el  cambrer  ja  sabia  que  volien  un  cafè  i  va  començar  a

preparar_____.

17. Va anar a comprar el pa perquè son pare ______ havia ordenat.

18. Ja estan farts de tants consells. No ______ doneu més.

19. Em varen deixar un llibre i ara ______ torn.

20. Si vols la seva adreça, per què no ______ demanes?

21. He tastat l’arròs per veure com està de sal. Crec que _____ hauríem d’afegir una mica

més.

22. En Lluís necessita aquestes revistes per al seu treball. L’editorial______ enviarà a ca

seva.



SINTAXI

1. Analitza les oracions següents:

a) Vàrem anar inquiets a la presentació del llibre que havíem llegit a classe, perquè la

presència de l'autor ens incomodava.

b) Sempre neva durant el mes de febrer, encara que això no impedirà que viatgi a París

per celebrar el meu aniversari.

c) Mentre arribaven els convidats, els músics que hi havia a l’escenari es varen posar a

tocar.


