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HISTÒRIA DE LA LLENGUA I DE LA LITERATURA 
 

EL LLATÍ I LES LLENGÜES ROMÀNIQUES. CONCEPTE DE ROMÀNIA 
 

   El llatí és una llengua indoeuropea que es parlava a l’antiga Roma i que s’estengué pels 
territoris de l’imperi romà. La cultura del poble romà es desenvolupà entre els segles III aC. i V 
dC. Segons s’anava ampliant  el territori de l’imperi, se solien imposar la cultura i la llengua del 
poble romà. Aquest fet es diu romanització.  

    Els romans, durant aquest procés, van estendre a les zones conquerides els seus sistemes 
administratius, polítics, econòmics i socials. I, a poc a poc, també es va imposar la seua 
cultura i la seua llengua, que al principi va conviure amb les llengües que es parlaven abans a 
cada territori ( A la península, per exemple, va conviure amb l’iber, el celta i el basc, entre 
altres). 

   Com passa a totes les llengües, el llatí presentava també varietats. Cal fer una diferenciació 
entre el  llatí vulgar o parlat, que evolucionava ràpidament  i  el llatí clàssic (culte o escrit), 
que ho feia molt més lentament. 

   És el llatí vulgar el que s’estén pel territori de l’imperi, el que parlava el poble i que, a la seua 
vegada, també presentava les varietats pròpies de tota llengua parlada. 

   La caiguda de l’imperi romà va estar provocada per les invasions dels pobles germànics i 
això va fer no sols que es perdera la unitat política i administrativa sinó que els diferents 
països anaren evolucionant de manera diferent a nivell cultural i lingüístic. 

   Als diferents territoris es parlaven diferents varietats del llatí vulgar que, per diversos factors, 
evoluciona de diferents maneres i dóna lloc a les diferents llengües romàniques. Aquestos 
factors són: 

-   La major o menor intensitat de la romanització en els diferents territoris conquerits. 

- La procedència dels colonitzadors, ja que provenien de diferents zones geogràfiques 
d’Itàlia i pertanyien a diferents estatus socials. 

- La influència del substrat preromà (la influència de les llengües que es parlaven abans de 
l’arribada dels romans), del superestrat (les aportacions de les llengües dels nous pobladors: 
germànics i àrabs) i de l’adstrat (la influència de les llengües dels territoris veïns). 

En els següents mapes, podem observar els territoris que ocupà l’imperi romà i la 
distribució de les llengües romàniques a l’actualitat. 

   

           

Així el concepte de Romània s’aplica als territoris que van pertànyer a l’imperi romà i on, 
en l’actualitat es parla una llengua derivada del llatí vulgar. 

Es parla també del concepte Romània perduda per designar els territoris que pertanyien a 
l’Imperi romà i on actualment no es parla una llengua romànica (per exemple a Anglaterra) i 
del concepte  Romània nova per designar territoris que no pertanyeren a l’imperi romà i en els 
quals, en l’actualitat, parlen una llengua romànica (per exemple als països hispanoamericans) 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
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ELS PRIMERS TEXTOS EN LA NOSTRA LLENGUA 

   Com ja sabem, a partir de la desfeta de l’imperi romà (s. V dC), els diferents territoris on es 
parlava el llatí vulgar (parlat) i on el llatí clàssic (escrit) continua sent la llengua de cultura,  
van anar evolucionant  la llengua parlada. 

   Fins al s. XII el llatí clàssic era la llengua que s’usava en els documents administratius, 
jurídics o religiosos i en la literatura culta. 

   Tanmateix, sembla que ja cap al s. VIII, les llengües romàniques (evolucionades del llatí 
parlat) s’havien allunyat molt del llatí clàssic i ladenominació de romanç servia per designar 
qualsevol d’elles. De fet, en el concili de Tours l’any 813 es recomana que es facen les 
homilies en romanç (“en rustica romana lingua”) perquè el poble no comprenia el llatí clàssic 
o culte. 

    A l'Europa cristiana on es parlaven llengües romàniques diferents, el llatí clàssic s’usava 
en els àmbits cultes, no solament a nivell escrit, sinó també oral. Era la llengua de l'Església, 
la llengua en què es redactaven els documents oficials i jurídics, la de l’ensenyament en els 
monestirs, i, més tard, a les universitats. Així, els textos de dret, teologia, medicina i altres 
ciències s’escrivien fonamentalment en llatí i també la literatura culta. 

   Els primers textos escrits que es conserven en la nostra llengua estan datats al voltant dels 
segles XII i XIII. En primer lloc, a principis del s. XII, el Llibre jutge que és una traducció del 
Forum  Iudicum, llibre de lleis visigot i les Homilies d’Organyà que són un recull de sermons  
l’existència dels quals proven el fet  que se segueix la recomanació del Concili de Tours. 

                                                                      
         Portada  del Liber Iudiciorum. Edició de 1600            Fragment del Forum Iudicum                               Homilies d’Organyà (fragment del manuscrit) 

.                                                                                                                        

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

LA POESIA TROBADORESCA  
      Contextualització: 

 

        A la societat feudal dels s. XI, XII, XIII hi 

havia dues classes de persones: els qui 

manaven i no treballaven (nobles, senyors i 

dames que vivien en palaus o Castells i es 

dedicaven a l’administració de les seues 

extenses propietats) i els qui treballaven i obeïen 

(serfs i serves que vivien en cabanes fetes de 

fang i canyes i es dedicaven al conreu de les 

terres, a la cria d’animals i als serveis a què els 

obligaven els seus senyors. Els senyors feudals 

formaren un exèrcit de fidels o vassalls, que 

estaven lligats per un jurament de fidelitat i 

dependència. Aquest jurament entre els nobles 

comportava la celebració d’uns rituals 

d’homenatge i jurament de fidelitat. Els vassalls,  

es presentaven davant el seu senyor i feien 

públic el seu jurament. 

 

       A partir del segle XI, les corts feudals de la 

zona occidental d’Europa van anar configurant una 

cultura pròpia, caracteritzada per l’exaltació de 

virtuts heroiques o cavalleresques. El cavaller 

cortesà havia de ser valent, generós, gentil, lleial i 

elegant i havia d’estar enamorat d’una dama. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:LiberIudiciorum01.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/1600
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La poesia trobadoresca: 

       Al voltant dels segles XII-XIII, adquirix gran rellevància una poesia culta de caràcter 

aristocràtic que reflecteix fidelment la vida de les corts feudals, l’ambient social i els valors de 

la noblesa. Tractava diferent temes: l’amor, el dolor del comiat, l’odi, la venjança, la lluita... 

       Es desenvolupà intensament a les corts feudals d’Occitània i tingué una gran influència 

a les terres veïnes com la nostra o al nord d’Itàlia. Era produïda i consumida per les capes 

altes de la societat i constitueix la primera poesia culta en una llengua romànica: l’occità o 

llengua d’oc o provençal, que es convertí en una llengua de prestigi. 

     Les nostres terres, en esta època, mantenien relacions polítiques, econòmiques i 

culturals  importants amb Occitània per la proximitat  geogràfica i lingüística. Per això, els 

nostres primers autors d’esta poesia culta cortesana la feren en occità.  La nostra llengua 

s’usava en la prosa i el llatí continuava sent la llengua de cultura i s’usava en l’ensenyament 

i era la llengua vehicular de l’Església. Cal tindre en compte que en aquella època molt poca 

gent sabia llegir i escriure i accedia a la cultura. 

     Els autors d’aquesta poesia eren els trobadors (el nom de poeta era reservat per aquells 

que feien la seua poesia en llatí), que escrivien els poemes i componien la música perquè 

aquesta poesia es difonia mitjançant el cant. Per tant, havien de tindre un gran domini de la 

retòrica i de la música.   

     Estos personatges vivien en l’ambient aristocràtic, culte i ric de les corts feudals sota la 
protecció dels senyors de la reialesa, noblesa o dels burgesos rics, que els feien de 
mecenes. El fet de ser trobador suposava un prestigi que feia que se'ls permetés aconsellar 
grans senyors i gaudir d'una confiança que en altres circumstàncies no haurien tingut. 
Podien ser de condició ben diferent, des de reis o grans senyors que feien poesia per afició, 
a professionals d’origen humil i hi ha ben poques dones, normalment de la noblesa, que 
s’anomenen trobairitz i solien cantar l’amor que sentien pels seus amants. 

 

 

 

Habitualment no eren els propis trobadors qui 

recitaven o cantaven les seues composicions, 

sinó que aquesta era una feina encomanada 

als joglars. Podríem dir que el trobador era 

l'autor i el joglar l'intèrpret. Hi havia joglars que 

realitzaven activitats molt diverses, des de 

cantar els temes dels trobadors a fer jocs de 

mans, acrobàcies, etc. Aquells per als quals el 

més important era la transmissió d'un text els 

anomenem els joglars de gestes. 
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     El tema principal de la poesia trobadoresca és l’amor cortés, que representa una relació 

de vassallatge. D'acord amb aquesta concepció feudal, la dona és tractada de midons (el 

meu senyor) i el poeta s'anomena a si mateix  om / hom (home), és a dir, vassall. 

     El poeta canta la cortesia i la bellesa de la dama i li manifesta el seu amor més profund, li 

prega que l’accepte com a vassall i el corresponga amb un simple gest complaent, només 

amb això ja se sentirà recompensat. La dama era casada, i el trobador s’hi dirigia  sempre 

amb un senyal  a fi de no revelar el nom veritable de la dama. A més,  compta amb dos 

enemics, el marit, el gilós ('gelós'), i el lausengier, l'adulador del marit, que pot denunciar 

aquesta relació.  

     Moltes vegades no es busca únicament la consecució de l'amor (aparentment), sinó una 

relació en què la dama, sempre per sobre del trobador socialment, li puga concedir favors 

materials, directament o intercedir per ell. De fet, amb freqüència, el trobador parla de la 

seua senyora natural gairebé com una obligació (celebra la seua bellesa, bondat, seny) i 

això sol ser acceptat pel marit com una cosa natural, com una mena de joc galant, però no 

era del tot estrany que algun senyor se sentira gelós del trobador i actuara de manera cruel i 

sanguinària. 

    Quant a la poètica trobadoresca, a causa de la seua rigidesa formal, presenta dos estils: 

el trobar leu  (l’estil és senzill i el llenguatge és planer i fàcil de comprendre) i  el trobar clus 

(estil tancat, complicat en els conceptes). Si la complexitat és purament formal, amb un 

llenguatge artificiós, dóna lloc al trobar ric. 

      Segons la temàtica, la poesia trobadoresca presenta diversos gèneres: 

● La cançó: És el gènere apropiat per a l’expressió 

amorosa i la lloança i idealització de la dama. 

● El sirventés: poesia moralitzadora, d’atac 

personal o de propaganda ideològica. 

● El plany: cant de lloança i lamentació per la mort 

d’algun senyor o amic. 

 

● La pastorel.la: és un diàleg entre un cavaller o 

trobador i una pastora. 

● L’alba: expressa la lamentació dels amants 

per haver de separar-se després d’haver 

passat la nit junts. 

   Altres gèneres són: el debat poètic, la 
dansa, la balada, etc. 

  

   Entre els nostres trobadors més coneguts 

podem destacar Guillem de Cabestany,Ramon 

Vidal de Besalú i Cerverí de Girona. Entre les 

trobairitz, cal anomenar la Comtessa de Dia i 

la Reina de Mallorques. 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  

 

http://wapedia.mobi/ca/Bellesa
http://wapedia.mobi/ca/Bondat
http://wapedia.mobi/ca/Seny
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Observem ara alguns fragments de poesia trobadoresca: 

 

 

No és meravella si el meu cant  

val més que el de cap cantador,  

car al meu cor el guanya amor,  

i al seu poder, fidel roman.  

Cor, cos, saber i enteniment,  

coratge i força, jo hi he més.  

Fora l'amor no m'atreu res,  

cap envit no m'és escaient.  

 Ben mort deu ser qui amor no entén  

o al cor no n'ha cap dolç sabor.  

Car, què val viure sens valor  

sinó per entristar la gent?  

Que Déu no em deixi viure, quan  

del desamor sentís el pes,  

o a midons no fos ben sotmès  

el meu amor sempre anhelant.  
 

D'aquesta amor sóc molt sofrent,  

però és tan dolç el seu sabor  

que  cent cops moro de dolor  

i  joiós revisc altres cent.  

El meu mal té molt bell semblant  

i val talment un bé palès,  

car si em fereix, em deixa il·lès  

per a saber-lo anar servant. 

 

De la més bella, sedejant  

i amb fe lleial cerco el favor.  

Ploro i sospiro. Quin temor  

m'esquinça d'estimar-la tant!  

Què més puc fer si amor m'encén  

i d'aquest càrcer on sóc pres,  

no en puc eixir, si no mercès  

a  pietat que ella no sent?  

Ah, si pogués tot ver amant  

ser discernit de falsador,  

i el llausenger i el traïdor  

portessin banyes al davant!  

Tot l'or del món i tot l'argent,  

jo els donaria, ben desprès,  

si amb mi, que sóc d'amor corprès,  

midons volgués ser benevolent. 

 Quan jo la veig, el meu turment  

em surt pels ulls i la color,  

car així tremo de paor  

com fa la fulla contra el vent.  

No tinc pas més seny que un infant,  

tant mon amor em té malmès.  

Doncs si midons així m'ha ullprès,  

per què no escolta més mon plant?  

Dama gentil, sols us deman  

que m'accepteu de servidor.  

Jo us serviré com bon senyor.  

Cap guardó no seré esperant.  

Estic al vostre manament  

amb cor humil gai i cortès;  

no sóc lleó ni ós muntès  

perquè  m'occiu com a ells, talment.  
 

Allà on es troba el meu Cortès  

aquest vers meu serà tramès.  

Si en sóc tan lluny, no és mancament. 

 

Bernat de Ventadorn 

 

      Activitats 

1. Fixeu-vos en les següents explicacions. Aquestes es correspondrien amb cadascuna de les cobles que formen 

part del poema. a) Marqueu quin ordre li correspondria a cada fragment en relació al poema.  

 

 Les composicions del poeta arribaran a la seua estimada tot i que aquesta es trobe molt lluny. 

 L’amor que sent el fa patir molt, però a la vegada és un sentiment agradable, dolç, afable. 

 El trobador demana a la dama que l’accepte, que puga estar al seu servei sense esperar res a canvi.  

 Es plany del fet que hi haja persones que no s’enamoren. Així, ell mateix prefereix morir abans que viure quan no estima ningú. 

 Donaria tot el que té, les seues riqueses, al traïdor si amb això aconseguira l’amor de la dama. 

 Bernat de Ventadorn es defineix com el millor trobador i afirma que l’única cosa important que hi ha en aquest món és l’amor. 

 Davant la seua estimada, el trobador perd tota la seua força. Tot i això ell continua enamorat per més que ella no l’escolte.  

 Té aspiracions d’aconseguir el favor de la dona i se sent com un reu dins la presó perquè el seu amor no és correspost. 
 

b) A quin gènere creieu que s’inscriu aquest poema. Raoneu la vostra resposta.  

c) Amb quins noms es refereix el trobador a la seua estimada?  

d) Quins altres personatges apareixen en aquesta composició?  

e) Com descriuries l’amor que el trobador expressa en aquesta composició? 

no correspost fals 

contradictori          extramatrimonial 

agradable        de patiment 

fidel                torturador 

ardorós     carnal 

feliç          espiritual

     

 2. Contesta les següents preguntes sobre aquest 

poema    de Guillem De Berguedà: 

            

   a) Quin tema tracta el poema? 

b) A quin gènere creieu que s’inscriu aquest 

poema i a quin estil correspon? Raoneu la 

vostra resposta.  

c) Quins recursos s’empren al poema? 

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

 

I 

Cansoneta leu e plana, 

leugereta, ses ufana, 

farai, e de mon Marques 

del traichor de Mataplana, 

q'es d'engan farsitz e ples. 

A, Marques, Marques, Marques, 

d'engan etz farsitz e ples. 

[...] 

IV 

Marques, qui en vos se fia 

ni a amor ni paria; 

guardar se deu tota ves 

qon qe.z an: an de clar dia, 

de nuoitz ab vos non an ges. 

A, Marques, Marques, Marques, 

d'engan etz farsitz e ples. 

V 

Marques, ben es fols qui.s vana 

c'ab vos tenga meliana 

meins de brajas de cortves; 

et anc fills de crestiana 

pejor costuma non mes. 

A, Marques, Marques, Marques, 

d'engan etz farsitz e ples. 

I 

Cançoneta lleu i plana, 

lleugereta, gens ufana, 

faré  jo  del meu Marquès, 

del traïdor de Mataplana, 

que  és d'engany farcit i ple. 

Ai, Marquès, Marquès, Marquès, 

d'engany sou farcit i ple. 

[...] 

IV 

Marquès, qui de vós es fia 

no té amor ni companyia; 

ha de guardar-se sempre 

en qualsevol ocasió: ni de dia 

i ni de  nit no vaja amb vós. 

Ai, Marquès, Marquès, Marquès, 

d'engany sou farcit i ple. 

 

V 

Marquès, és ben boig qui es vana 

de fer migdiada amb vós 

sense calces de cordovà; 

i mai fill de cristiana 

pitjor costum no ha permés. 

Ai, Marquès, Marquès, Marquès, 

d'engany sou farcit i ple. 
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LA CREACIÓ DE LA PROSA LITERÀRIA: RAMON LLULL       

              Va nàixer l’any 1232 a Mallorca i va fer vida de cort: va 
ser patge de Jaume I als catorze anys i preceptor del príncep 
Jaume, futur rei de Mallorca. A la cort, ocupà càrrecs 
importants, es casà  i tingué dos fills.  Però, cap als trenta anys, 
experimentà una conversió radical al cristianisme a causa de la 
visió  de Jesucrist crucificat.  
       En sentir-se cridat per Déu, abandonà la família i els béns i 
comença una vida dedicada a la difusió el cristianisme amb tres 
ideals: una tasca missionera i la conversió d’infidels (musulmans 
i jueus), la redacció de llibres que refutaren les creences no 
cristianes i divulgaren la fe cristiana, i la fundació de monestirs i 
d’escoles de missioners. 
      En primer lloc encetà una etapa de formació: va peregrinar 
per Terra Santa i aprengué la llengua àrab. Va estudiar llatí, els 
textos sagrats de les tres religions (cristiana, musulmana i 
jueva)  i, a més,  la filosofia musulmana i la filosofia i la teologia 
cristiana antiga. 

 

 

  

          Ramon Llull pretenia convertir al cristianisme basant-se en arguments lògics i 
d’autoritat que  feren reconéixer els infidels que la doctrina cristiana era la vertadera (així, 
escriu Art abreujada de trobar veritat, on desenvolupa  el seu sistema filosòfic). 
 

           Viatjà molt per difondre la seua Art i per convertir infidels i visità reis i papes per 
aconseguir mitjans econòmics per crear escoles de missioners i organitzar croades. Però 
tota aquesta activitat no li impedí ser un autor prolífic.    La seua obra és molt extensa, i, 
segons la temàtica es pot classificar en: 

 
 
Obres filosòfiques 

▪ Art abreujada de trobar veritat 
▪ Llibre de gentil i dels tres savis 
▪ Ars generalis ultima 
▪ Rethorica nova 

Llull tracta de crear principis de lògica infal.libles per tal de 
demostrar la superioritat de la religió cristiana. 

 
Obres teològiques 
o  apologètiques 

▪ Llibre dels articles de la fe 
▪ Llibre de consolació de l’ermità 
▪ Disputatio clerici et Raymundi phantastici 

En aquestes obres comenta textos canònics de l’església i 
exposa les seues idees sobre l’espiritualitat. 

 
Obres científiques 

▪ Tractat d’astronomia 
▪ Liber de geometria nova 
▪ Arbre de sciència 

Arreplega  el saber humà de l’època i l’organitza 
relacionant-lo amb la figura dels arbres. 

 
Obres místiques 

▪ Llibre de Comtemplació en Déu 
▪ Llibre d’oració 

Tenen l’objectiu de purificar l’amor amb l’exercici de 
l’intel.lecte. 

 
Obres 
pedagògiques 

▪ Llibre de l’orde de cavalleria 
▪ Llibre d’Evast e d’Aloma e de Blanquerna,son fill 
▪ Llibre de meravelles 
▪ Doctrina pueril 

 
A través de relats exposa les seues idees per a la reforma 
de la cristiandat. 

 
Obres poètiques 

 
▪ Llibre d’Amic e Amat 
▪ Llibre de filosofia d’amor 

Usa les metàfores de l’amor cortés com a símbols que 
motiven la contemplació divina. 

 
Obres rimades 

▪ Lo desconhort 
▪ Cant de Ramon 
▪ Lo concili 

Adapta gèneres i versos trobadorescos però 
expressa experiències biogràfiques i sentiments 
sincers. 

     La importància de Llull no es deu només  a  la seua obra, també radica  en el  fet  que 
com que la seua intenció és arribar al màxim de lectors (clergues, musulmans, poble),   
escriu la seua obra no sols en llatí, sinó també en àrab i en català. 

       En aquest sentit, és important perquè la seua llengua no s’usava per a l’expressió de 
continguts cultes (la llengua de cultura era el llatí).  Per això, hagué de fer un treball 
d’adaptació de la sintaxi llatina i, davant la necessitat d’expressar conceptes cultes, fa una 
important  tasca de creació lèxica.  

       En conclusió, es considera el creador de la prosa literària perquè va fer de la nostra 

llengua un  model de llengua apta per a l’expressió culta i literària que no va ser modificat 

fins la Cancelleria Reial.                               ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
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1. Per grups, busqueu informació bibliogràfica i/o a través d’internet sobre les següents obres de 
Llull. Caldrà fer una exposició oral en classe: 

▪ Arbre de sciència 
▪ Llibre d’Evast e d’Aloma e de Blanquerna, son fill 

▪ Llibre de meravelles 
▪ Llibre d’Amic e Amat 

▪ Lo desconhort 
▪ Cant de Ramon 

 
♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

 

 

LINGÜÍSTICA I SOCIOLINGÜÍSTICA  

 
 

ELS ELEMENTS DE LA COMUNICACIÓ I LES FUNCIONS DEL LLENGUATGE   

 Entenem per llenguatge la facultat humana de comunicar-se a través de signes. 

 Els signes estan formats per un significant (allò que es pot percebre pels sentits; en una 
llengua seria la imatge acústica) i un significat  (és, en el cas d’una llengua, el concepte que 
correspon a una imatge acústica). 

 Els éssers humans ens comuniquem a través d’un sistema de signes lingüístics o codi que 
és la llengua i l’acte de fer ús d’aquest codi en un acte de comunicació es diu  parla. 

En un acte de comunicació intervenen diversos elements: l’emissor, el receptor, el codi, el 
missatge, el canal i la situació comunicativa. 

Tots estos elements ja els hem estudiat en cursos anteriors. Ara, el que cal és saber utilitzar 
aquestos termes quan fem un comentari de qualsevol text, perquè els textos, orals o escrits, 
són actes de comunicació. Caldrà, doncs, utilitzar estos termes amb fluïdesa i, no cal dir-ho, 
sense faltes d’ortografia. 

Tots sabem que un acte de comunicació està propiciat per la intenció d’un individu (emissor) 
de transmetre un contingut a un receptor amb una finalitat (per exemple, informar de manera 
objectiva, transmetre sentiments o opinions personals, cridar l’atenció del receptor per crear 
una reacció en ell, entretenir, emocionar,  etc). 

 

És essencial reconéixer la intenció de l’emissor d’un text per captar perfectament el 
missatge i cal relacionar aquesta intencionalitat amb les funcions del llenguatge. 

El concepte de funció del llenguatge designa les finalitats que els parlants donen als 
enunciats produïts en un acte de comunicació. Per això, es diu que en un text “es dóna”, 
“està present” o “predomina” una o altra funció lingüística perquè l’emissor té  una 
determinada intenció o finalitat  
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Cadascun dels elements de l'acte comunicatiu comentats anteriorment porta  associada 
una determinada funció del llenguatge. Els missatges estan caracteritzats d'una manera 
diferent i contenen marques lingüístiques que ens ajuden a reconéixer la intencionalitat de 
l’emissor. 

Per altra banda, en els textos es pot donar més d’una funció lingüística, és a dir, responen 
a més d’una intencionalitat, però quasi sempre hi haurà alguna que hi predomine. 

Les sis funcions fan referència a cada un dels elements o factors  de la comunicació. La 
consideració de les funcions del llenguatge pot permetre classificar els textos en: literaris, 
d’opinió, publicitaris, científics, jurídics, etc.  

 

 Marques lingüístiques 

 
 
Funció referencial 

 
Es dóna quan l´emissor informa objectivament, 

sobre algun aspecte de l´entorn comunicatiu, de 
manera que el missatge se centra en el context. 

- Ús de la 3ª persona 

- Predomini del mode 

  indicatiu 

- Oracions enunciatives 

- Lèxic no valoratiu... etc 

 
Funció expressiva 

 
Aquella que manifesta l´actitud, el sentiment, o la 

intenció de l´emissor, de manera que el missatge 
se centra en ell. 

- Ús de la 1ª persona 

- Oracions exclamatives, dubitatives, 
desideratives 

- Lèxic valoratiu (substantius, adjectius, 
verbs, adverbis) 

- Verbs de percepció, opinió o desig. 

- Perífrasis modals d’obligació o de 
probabilitat 

- Diminutius.... etc 

 
Funció apel.lativa  
o  conativa 

 
Aquella que mostra la intenció de l’emissor d’incidir 

sobre el receptor perquè modifique la seua opinió 
o actue d´una forma determinada, de manera que 
el missatge se centra en ell. 

- Ús de la 2ª persona  

- Oracions interrogatives o exhortatives 

- Ús de l’imperatiu   o del  subjuntiu 

- Interjeccions i vocatius... etc 

 
Funció poètica 

Està present quan l’emissor pretén crear un missatge 
estètic o creatiu  (el missatge se centra en ell 
mateix). 

- Ús de metàfores i figures 

   retòriques en general 

 
Funció fàtica o de 

contacte 

Manifesta la intenció de mantenir la comunicació 
amb el receptor, de manera que el missatge se 
centra en l´establiment d´un contacte,  per això se 
centra en el canal. 

-Ús de fórmules de salutació, comiat o 
que busquen confirmar l’atenció del 
receptor. Per exemple: saps?, 
entesos?, molt bé... 

 
Funció 

metalingüística 

Està present quan es parla de la llengua mateixa, de 
manera que el missatge se centra en el codi 
lingüístic. 
 

- Ús de tecnicismes propis  

   de  la lingüística. 

- Aclariments de significats de paraules o 
expressions... 

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
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Vegem el següent quadre explicatiu. Cal, tenir en compte que els textos “purs” no són gens freqüents i que  allò  més usual és trobar textos 
que presenten una estructura dominant (narrativa, expositiva, ...) i que, a més, incorporen alguns fragments o enunciats que corresponen a 
una tipologia diferent.  

TIPUS DE TEXT Intenció 

comunicativa 

Funcions del 

llenguatge 

Estructura Característiques Registre 

Varietat 

Característiques  

lingüístiques 

Exemples  

NARRATIU Relatar fets, reals 

o ficticis, que els 

ocorren a unes 

persones en un 

temps i un lloc. 

. Referencial 

. Poètica 

. SITUACIÓ INICIAL 

. NUS 

. DESENLLAÇ 

- Presència d'un narrador en 

1ª o en 3ª persona. 

- Inclouen fragments 

descriptius i 

conversacionals 

Registre 

formal 
 

Varietat 

estàndard 
 

Varietat 

culta 

. Verbs en passat 

. Predomini del Pret. Perfet  

  simple o perifràstic 

. Indicacions de temps 

. Indicacions de lloc 

. Conte 

. Novel.la 

. Faula 

. Notícia 

. Còmic 

. Biografies,  

  diaris, pel.lícules... 

DESCRIPTIU Dir com és un 

paisatge, una 

persona, un lloc, 

un objecte, un 

estat d’ànim… 

. Referencial 

. Expressiva 

. Poètica 

El continguts 

s’ordenen de diverses 

maneres: d’allò més 

general a allò més 

particular, tenint en 

compte l’espai o la 

localització dels 

elements que integren 

la descripció.... 

Les descripcions poden ser: 

. Generals o detallades 

. Objectives o subjectives 

 

 

Registre 

formal 

 

Varietat 

estàndard 

 

Varietat 

culta 

. Substantius i adjectius 

. Connectors d’ordre 

. Adverbis de manera 

. Indicacions de lloc 

.Verbs copulatius o altres 

verbs com: tindre, portar... 

. Figures retòriques com : 

la metàfora, la 

comparació... 

. Fragments 

descriptius en textos 

narratius 

.retrat 

. caricatura 

. topografia 

. Guies turístiques 

. Catàlegs... 

CONVERSACIONAL Reproduir les 

paraules d’algú, 

converses 

. Referencial 

. Conativa 

. Fàtica 

En una conversa 

concreta: 

. Salutació 

Introducció del tema 

. Tractament o 

desenvolupament del 

tema 

. Conclusió 

. Comiat 

Pot presentar-se en: 

.  Estil directe, quan es 

reprodueixen les paraules 

literals de qui parla (és 

característic l’ús del guió en 

la llengua escrita) 

. Estil indirecte quan un 

narrador relata, des de la 

seua veu, allò que ha dit 

algú.  

Registre 

formal 

 

Varietat 

estàndard 

Registre 

informal 

 

Varietat 

col.loquial 

. Ús de verbs de llengua o 

dicció: dir, afirmar, pregar, 

preguntar, respondre.... 

. Signes d’entonació en la 

llengua escrita. 

.Interjeccions,frases 

fetes,exclamacions, 

onomatopeies, el.lipsis 

. Expressions de 

comprovació com: Saps?, 

entens?... 

. Fórmules de salutació, de 

comiat... 

. Converses  en 

textos narratius.  

. Text teatral 

Entrevistes, 

debats,... 

. Converses 

espontànies... 

. Monòlegs 
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EXPOSITIU o 

explicatiu 

Donar informació, 
explicar un tema, 
un concepte, un 
fet... 
Transmetre 

coneixements o 

informacions 

És el  discurs 
científic i didàctic.  
La informació és 
clara i objectiva. 

. Referencial 

 

. INTRODUCCIÓ 

.DESENVOLUPAMENT 

. CONCLUSIÓ 

. Solen ser textos informatius 

i/o tenen intenció didàctica. 
 

. Els continguts són 

fonamentalment objectius. 
 

. Són característics de 

l’àmbit cientificotècnic 
 

. Poden incloure esquemes, 

  gràfics, imatges, títols i  

  subtítols 

Registre 

formal 

 

Varietat 

estàndard 

. Ús del mode indicatiu 

. Oracions enunciatives 

. Ús del present atemporal 

. lèxic precís i objectiu 

. Ús de tecnicismes 

. Adjectius especificatius 

. Connectors d’ordre o  

  jerarquització, explicatius, 

  d’exemplificació 

. ús de negreta, subratllat... 

. Llibres de text 

. Explicacions 

. Articles divulgatius 

. Enciclopèdies 

. Conferències 

. Articles periodístics  

   informatius 

. Revistes    

   temàtiques... 

ARGUMENTATIU Convéncer 

d’alguna idea.  

 

Influir en l’opinió 

o la conducta del 

receptor 

. Expressiva 

. Conativa 

. Referencial 

. INTRODUCCIÓ 

.DESENVOLUPAMENT 

. CONCLUSIÓ 

. Són textos subjectius 
 

. L’emissor tracta  un tema i  

expressa la seua tesi 

(opinió). 
 

. O fa una reflexió personal  
 

.  Presenta arguments 

(d’autoritat, de causa de 

conseqüència, d’exemple...) 

per tal de defensar la tesi o 

fer vàlides les seues 

afirmacions o les seues 

reflexions. 

Registre 

formal 

 

Varietat 

estàndard 

 

Varietat 

culta 

. Verbs com: pensar, creure, 

opinar, estimar, considerar... 

. Oracions causals, 

consecutives.... 

. Ús de la 1ª persona en 

verbs, pronoms i possessius 

. Substantius, adjectius, 

verbs i adverbis valoratius 

. Perífrasis modals 

d’obligació i de probabilitat 

. Recursos subjectius com: 

la metàfora, la comparació, 

la hipèrbole, la ironia, etc... 

. Articles d’opinió 

. Cartes al director 

. Articles editorials 

. Assaig d’opinió 

. Discursos 

. Debats 

. Anuncis publicitaris 

. Propaganda    

    electoral 

RETÒRIC o literari Embellir el 

missatge 

. Poètica Original, suggeridora Subjectiu, artístic Registre 

formal 
 

Varietat 

estàndard 
 

Varietat culta 

. Abundant adjectivació 

. Recursos retòrics de tot tipus: 

metàfores, al·literacions, 

repeticions  

. Lèxic culte...  

. Poemes 

. Eslògans 

. Assaig 

. Obres literàries  

. Publicitat 

INSTRUCTIU Donar instruccions o 
recomanacions 

. Conativa 

. Referencial 
Continguts en ordre lògic o 
cronològic 

. Informació precisa, objectiva. 

. Presentació jerarquitzada en 
apartats amb títols. 
. Imatges i/o gràfics 

Registre 
formal 
 

Varietat 
estàndard 

. Ús de l’imperatiu 

. Perífrasis d’obligació 

. Modalitat oracional exhortativa 

. Connectors d’ordre i temporals… 

. Manuals  d’instruccions 

. Reglaments 

. Receptes de cuina. 

. Normes 

PREDICTIU Informar sobre fets 
que poden ocórrer en 
un futur més o menys 
immediat 

. Referencial 

. Conativa 
. Ordre cronològic 
.Hipòtesi-arguments-
conclusió…. 

. Pot ser de caràcter objectiu  quan 
està basat en dades objectives i 
científiques 
. Pot ser subjectiu si es fruit de la 
inspiració o basa en creences o  
apreciacions no científiques. 

Registre 
formal 
 
Varietat 
estàndard 

. Verbs en futur 

. Perífrasis de  
  probabilitat 
. Connectors temporals 
. Adverbis o expressions 
  de dubte o de probabilitat 
.Oracions condicionals… 

. Prediccions 
 meteorològiques 
  o econòmiques 
. Programes  
  Electorals 
. Horòscop… 

   



TEMA  1   Pàg. 12 
 ÀMBITS D’ÚS I GÈNERES 

Els àmbits d’ús i els gèneres 

 Els àmbits d’ús són els diferents ambients  o contextos en què es produeixen els actes de 

comunicació. Depenent de la intenció, del tema, de la relació entre l’emissor i el receptor, 

els textos es presenten en diferents gèneres dicursius. A més, hi ha l’àmbit familiar o 

col.loquial, comercial o laboral, polític... 

Àmbit Gèneres Tipologia textual 
 
ACADÈMIC 
(La intenció és transmetre informació relacionada 
amb els camps del saber i el registre és formal) 

 
Manual didàctic, diccionari, 
ponència, resum, esquema, 
comentari... 
 

 
Expositiu 
Argumentatiu 
Expositiu i argumentatiu 

 
LITERARI 
(Es busquen diferents finalitats, però el missatge 
ha de resultar estètic) 

 
Lírica, teatre, narrativa, assaig. 
SUBGÈNERES: poema, sonet, 
cancó, sirventés, novel.la, conte, 
crònica... 

 
Descriptiu, dialogat, narratiu, 
retòric,  expositiu argumentatiu  

 
PERIODÍSTIC o dels mitjans de comunicació 
(Bàsicament, tenen una intenció informativa però 
també d’emetre i crear opinió) 

 
Notícia, reportatge, article,  editorial, 
crònica, columna, entrevista... 

 
Narratiu, dialogat, expositiu, 
argumentatiu 

 
PUBLICITARI 
(La intenció en estos textos és fonamentalment 
actuar sobre el receptor per convéncer-lo d’alguna 
cosa) 

 
Anunci, cartell, eslògan, espot 

 
Descriptiu, narratiu, expositiu, 
argumentatiu 

 
JURIDICOADMINISTRATIU 
(Es pretén informar sobre continguts legals i 
poden regular la conducta del receptor) 

 
Decret, llei, ban, acta, instància, 
currículum... 

 
Expositiu 

  
LES PROPIETATS TEXTUALS 

     Un text no és una seqüència qualsevol de paraules. Per ser considerat així,  s’han de 

complir unes normes i criteris que s’agrupen en allò que s’anomenen propietats del text: la 

coherència, l’adequació i la cohesió. 

* La coherència es refereix a la informació o el contingut dels textos. S’ocupa del significat 

del text, el tema de què tracta, la selecció i el processament de la informació, la manera 

d’organitzar-la en una determinada estructura i també el seu desenvolupament des del 

principi fins al final del text com a encadenament d’informació compartida i informació nova. 

 En aquesta part, les activitats seran expressar el tema, fer un resum del contingut dels 

textos i explicar l’estructura que presenten. 

* L’adequació dóna compte de les relacions que s’estableixen  entre  el text  i  el context 

corresponent, i té a veure, per tant, amb les relacions entre emissor i receptor, la seua 

posició en el text, les intencions comunicatives, i el temps i l’espai de producció del text. 

 En aquesta part, treballarem l’àmbit i el gènere, la tipologia textual, les funcions del 

llenguatge, el registre i les varietats lingüístiques, la presència de l’emissor, les veus del 

discurs, la modalització... 

* La cohesió fa referència als mecanismes que es fan servir per a articular les diferents 

unitats lingüístiques (sintagmes, oracions, paràgrafs) que integren el text. 

 En aquesta part, treballarem l’el.lipsi, l’anàfora, els temps verbals, els connectors i els 

elements de cohesió lexicosemàntica. 
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LA COHERÈNCIA: TEMA, RESUM, ESTRUCTURA 

El tema és allò de què parla un text, el significat global. S’ha de deduir a partir de la 

comprensió del text (és recomanable fer abans el resum per tal de limitar els continguts per 

a, després, centrar el tema) 

    L’expressió  del tema no ha de ser massa general, s’ha de concretar en una oració breu;  

de vegades, ens podem ajudar dels anomenats mots temàtics i fer ús de nominalitzacions. 

    En ocasions, una vegada expressat el tema, depenent del tipus de text, convé comentar 
si és un tema característic de l’autor o de l’època o de la tendència en què s’inscriu, com en 
el cas dels textos literaris. (En altres casos, es pot comentar l’actualitat o no del tema, si és 
d’interés general o social o si és un tema especialitzat que requereix alguns coneixements, 
etc.) 

El resum és una síntesi dels continguts essencials del text. 

     En primer lloc, cal comprendre el conjunt del text i anar anotant al marge els continguts 

principals que anem trobant al llarg del text (per paràgrafs, estrofes...) relacionant cada 

“oració-resum” perquè els continguts que anem resumint estiguen encadenats. Cal 

expressar els enunciats com si es repensara el text original eliminant explicacions, 

exemples, etc.  

    No hem de fer frases excessivament curtes ni allargar les frases de forma innecessària.  

     En un resum no utilitzarem abreviatures de mots per “ser més curts” ni citarem el text. 

Cal escriure el text en la llengua actual i en cap cas escriurem frases com  “l’autor diu”, “el 

text diu”... i semblants. Finalment, caldrà repassar per comprovar l’ortografia i les faltes de 

gramàtica que solem fer. 

 L’estructura d’un text correspon a l’organització dels continguts. 

   L’estructura textual estableix les parts del text d’acord amb la funció que cada part 

realitza en el conjunt del text i amb el significat que hi aporta. 

    Cada tipus de text presenta una estructura habitual que li es pròpia.  Concretem alguns 

punts respecte al nostre treball: 

■ Si és  un text poètic: caldrà concretar què s’expressa a cada estrofa (si el poema o és 

estròfic, usarem connectors de ordenació per expressar els continguts (en primer lloc, tot 

seguit, etc.) i caldrà fer l’anàlisi mètrica (reviseu els conceptes bàsics de mètrica en 

valencià: recompte de síl.labes, rima, etc.) 

■ Si és un fragment narratiu, quant al contingut, caldrà veure si es tracta d’un episodi 

complet (on podem establir com a parts de l’estructura: una situació inicial, un o nus i un 

desenllaç, tot assenyalant les línies que ocupen). Si no és un episodi complet, només direm 

globalment els fets que es narren a cada part i les línies que ocupen. (NO ES TRACTA DE 

DIVIDIR EL RESUM EN TRES PARTS) 

També es comentarà la proporció entre fragments narratius, descriptius i dialogats. A 

major proporció de narració i diàleg, l’acció és més àgil. Mentre que si hi ha molta 

descripció, l’acció transcorre més lentament. 
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■ Si és teatre, podem comentar que el fragment, que és fonamentalment dialogat, a més,  

conté alguns aparts de l’autor (acotacions) per indicar aspectes com els moviments dels 

personatges, crits, gesticulació...) i redactarem els fets principals del fragment. Si es tracta 

d’una obra completa, caldrà englobar els fets representats a cada acte. 

■ Si és un text expositiu o argumentatiu: 

- Comentarem si els continguts principals es poden organitzar en una introducció, un 
desenvolupament i una conclusió (assenyalarem les línies i catalogarem idees i/o 
afirmacions, arguments de cada part).  

- Caldrà tindre en compte que, si és possible, direm quin tipus d’arguments són els 
observats i quina és la tesi de l’autor, és a dir, l’opinió que defén. Tot açò ho expressarem 
amb les nostres paraules. No citarem text. 

- És interessant, després de dir el que fa l’autor a cada part, comentar si el fragment, en 
conseqüència, és fonamentalment expositiu, argumentatiu o expositiu argumentatiu 
(segons el que hem catalogat). 

- Finalment conclourem que el text és expositiu argumentatiu i, segons el lloc on haja 
aparegut la tesi, direm que l’estructura del text és sintetitzant perquè la idea principal 
apareix al final, o analitzant (si apareix al principi) o enquadrada (si s’expressa al principi i 
al final). 

- Si fóra un text totalment expositiu (i, probablement, objectiu), haurem de dir si els 
continguts bàsics (sense exemples, aclariments, etc) es poden organitzar en introducció, 
desenvolupament i conclusió. O bé catalogar en ordre el que fa l’autor: definir concepte, 
aportar exemples o estadístiques o resultats d’experiments, classificar, concloure .... 

                                                                 ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

         ACTIVITATS: Anàlisi sobre textos que es proposaran en classe (fotocòpies) 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

 

MORFOLOGIA, SINTAXI, LÈXIC 

LES CATEGORIES GRAMATICALS. EL NOM. L’ADJECTIU. 

 Per a fer un repàs de la formació del femení i del plural de substantius i adjectius és 
recomanable esta presentació:http://es.slideshare.net/annaasiscar/flexi-del-nom-i-ladjectiu 

Ací, veurem algunes remarques sobre el gènere i el nombre dels substantius: 
 

  -  Tenim paraules que diferixen en gènere respecte al castellà, per tant cal fixar-se a l’hora 
d’usar-les amb correcció per respectar les normes de concordança. 
 

SÓN  MASCULINS SÓN  FEMENINS 
afores 

agreujant 

anell 

atenuant 

avatatge 

bacteri 

carrer 

compte 

 

deute 

dot 

dubte 

escafandre 

espinac 

estratagema 

front 

 

interviu 

llegum 

lleixiu 

marge 

narius 

núvol 

pebre 

pendent 

rengle 

senyal 

solitari (cuc) 

tèrmit 

titella... 

acne 
allau 
amargor 
anàlisi 
apoteosi 
aroma 
calor 
cercavila 
claror 
dent 

desfilada 
destrossa 
diàstole 
disfressa 
dita 
esperma 
espiral 
esplendor 
estrena 
frescor 

gènesi 
hematies 
magneto 
marató 
marjal 
oïda 
olor 
postres 
remor 
resplendor 

resta 
sabata 
sida 
síndrome 
sístole 
sucrera 
suor 
teulada 
verdor 
xocolata... 

http://es.slideshare.net/annaasiscar/flexi-del-nom-i-ladjectiu
http://esadir.cat/morfologia/entry_20030901144710_15/view?searchterm=None
http://esadir.cat/morfologia/entry_20030901144710_1/view?searchterm=None
http://esadir.cat/criteris/entry_20030805133930_11/view?searchterm=None
http://esadir.cat/morfologia/entry_20030901144710_5/view?searchterm=None
http://esadir.cat/morfologia/dot/view?searchterm=None
http://esadir.cat/lexic/entrades/entry_20030718132249_376/view?searchterm=None
http://esadir.cat/morfologia/entry_20030901144710_17/view?searchterm=None
http://esadir.cat/morfologia/entry_20030901144710_18/view?searchterm=None
http://esadir.cat/morfologia/entry_20030901144710_19/view?searchterm=None
http://esadir.cat/morfologia/entry_20030901144710_21/view?searchterm=None
http://esadir.cat/morfologia/entry_20030901144710_10/view?searchterm=None
http://esadir.cat/morfologia/entry_20030901144710_20/view?searchterm=None
http://esadir.cat/morfologia/entry_20030901144710_11/view?searchterm=None
http://esadir.cat/morfologia/entry_20030901144710_12/view?searchterm=None
http://esadir.cat/lexic/entrades/titella/view?searchterm=None
http://esadir.cat/morfologia/entry_20030901145009_13/view?searchterm=None
http://esadir.cat/morfologia/entry_20030901145009_14/view?searchterm=None
http://esadir.cat/morfologia/entry_20030901145009_15/view?searchterm=None
http://esadir.cat/lexic/entrades/entry_20030901145009_1/view?searchterm=None
http://esadir.cat/morfologia/cercavila/view?searchterm=None
http://esadir.cat/criteris/erra_final/entry_20030704142957_104/view?searchterm=None
http://esadir.cat/morfologia/entry_20030901145009_16/view?searchterm=None
http://esadir.cat/morfologia/diastole/view?searchterm=None
http://esadir.cat/morfologia/esperma/view?searchterm=None
http://esadir.cat/morfologia/espiral/view?searchterm=None
http://esadir.cat/criteris/erra_final/entry_20030704142957_315/view?searchterm=None
http://esadir.cat/morfologia/entry_20030901145009_18/view?searchterm=None
http://esadir.cat/criteris/erra_final/entry_20030704142957_392/view?searchterm=None
http://esadir.cat/criteris/erra_final/entry_20030704142957_398/view?searchterm=None
http://esadir.cat/morfologia/entry_20030901145009_7/view?searchterm=None
http://esadir.cat/morfologia/sida/view?searchterm=None
http://esadir.cat/morfologia/entry_20030901145009_8/view?searchterm=None
http://esadir.cat/morfologia/sistole/view?searchterm=None
http://esadir.cat/criteris/erra_final/entry_20030704142957_419/view?searchterm=None
http://esadir.cat/criteris/erra_final/entry_20030704142957_448/view?searchterm=None
http://esadir.cat/criteris/entry_20030701133537_100/view?searchterm=None
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         -  També hi ha mots que varien la seua significació segons el gènere: 
 

el canal: vía per comunicar aigües d’un riu la canal: conducte per on es conduïx aigua 

el clau: peça que es clava la clau: per obrir 

el còlera: malaltia la còlera: ira, ràbia 

el coma: estat d’inconsciència la coma: signe gràfic 

el delta: tipus de desembocadura d’un riu la delta: lletra grega 

un editorial: gènere periodístic d’opinió una editorial: empresa editora 

el fi: l’objectiu la fi: el final, acabament  

el llum: aparell que il.lumina la llum: claror 

un ordre: disposició de les coses una ordre: manament 

el pols: batec del cor la pols:  brutícia 

el pudor: vergonya  La pudor: mala olor 

   el salut: acte de saludar la salut: estat normal de l’organisme 

   el son: acte de dormir la son: les ganes de dormir 

   el terra: sòl, paviment la terra: planeta; material 

   el vall: excavació la vall: espai entre muntanyes 

   el vocal: membre d’una junta la vocal: lletra 
 

           -  Quant al nombre, hi ha un grup de substantius invariables:  

NO VARIEN EN SINGULAR I PLURAL EXEMPLES 

 Substantius  femenins acabats en –s en el singular 

 Substantius plans o esdrúixols acabats en –s en el singular  

 Alguns substantius masculins monosil·làbics acabats en -s 

la/ les pols,  la/ les glotis 
el/ els cactus,  el/ els llapis,  el/ els pàncrees, 
el / els tipus,   l'urbs /les urbs, la/ les càries, 
El/ els fons       el/ els temps 

 També són invariables els noms dels dies de la setmana 
acabats en -s 

el / els  dilluns          el / els  dimarts   
el / els  dimecres      el  /els  divendres        

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

ELS DETERMINANTS 

ARTICLES  
en, na, el, la, els, les 

 
DEMOSTRATIUS 

(indiquen major o menor proximitat) 

 
aquest, aquesta, aquests, aquestes, est/este, esta, estos estes 
aqueix, aqueixa, aqueixos aqueixes, eix/eixe, eixa, eixos eixes 
aquell, aquella, aquells, aquelles 

NUMERALS 

(indiquen quantitat) 
 
Cardinals (exacta): un, dos, tres, quatre, … 
Ordinals (ordre): primer, segon, tercer, quart, … 
Partitius (fracció): un mig, un terç, un quart, … 

INDEFINITS 
 

 
alguns, altres, qualsevol, tota, cap, tal, qualsevol, cada... 

QUANTITATIUS 

(indiquen quantitat imprecisa) 
 
molt, molta, molts, moltes 
tant, tanta, tants, tantes 
quant, quanta, quants, quantes 
bastant, massa, tant, quant, força,  gaire, ... 

POSSESSIUS 1ª persona: meu, meua, meus, meues, nostre, nostra, nostres. 
2ª persona: teu, teua, teus, teues, vostre, vostra, vostres. 
3ª persona: seu, seua, seus, seues.   
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Remarques sobre l’ús de l’article 
 

Al tema de gramàtica, us recomanavem consultar algunes remarques sobre l’article, ara intentarem concretar-les: 

 

NO USEM L’ARTICLE USEM L’ARTICLE 

Davant els dies de la setmana si els usem en referència 
al moment en què es parla 
Ex. Divendres, aniré a sopar amb els amics 
(proper divendres) 
      Dilluns, vaig fer l’examen de física 
(dilluns anterior) 
 

Quan indiquen que una acció es fa amb freqüència 
Ex. El dissabte sope amb els amics 
(cada dissabte) 
Quan indiquem una data concreta 
Ex. El dilluns 12 faré l’examen de conducció 
 

Davant els infinitius 
Ex. (El) Conduir així és perillós 

Si l’infinitiu s’ha convertit en un substantiu i s’usa 
sovint com a tal 
Ex. El sopar estarà llest a les nou 

 En les enumeracions de substantius és recomanable 
usar l’article 
Ex. Ha portat els gots, els plats, els ganivets... 

 

NO USEM L’ARTICLE USEM L’ARTICLE 

En expressions com: 
- Badar boca 
- Parar taula 
- Estar a cura de 
- Caure en oblit 
- La festa de Tots Sants 
- Arriar veles 
- Circular en totes direccions 
- Desfer camí 
- Anar contra corrent 

Posar-se de tots colors... 

En expressions com: 
- Constar en l’acta 
- No donar a l’abast 
- Anar com l’anell al dit 
- Fer alguna cosa a les bones 
- Anar pel bon camí 
- Estar en el cartell (una obra de teatre) 
- A la destra i a la sinistra 
- Estar en la nòmina 
- Pasta de les dents 
- Anar a les palpentes... 

  
Amb els indefinits un i  altre 
Ex. No ha vingut ni l’un ni l’altre 

 

L’article neutre 
 
 En la nostra llengua no hi ha, com en castellà, un article per indicar conceptes abstractes o per intensificar una 
qualitat (ex. Lo difícil es acertar  o  Ven lo antes posible). Hi ha diverses maneres d’expressar-les: 
 

 

 

 

 

Per expressar conceptes abstractes o generals 

 

Podem usar l’article EL 

Ex. L’únic que volia era passar-ho bé 

       Sempre diu el mateix 

 

Podem usar els demostratius açò, això, allò 

Ex. Això que fa no està bé 

      Açò que dius no és cert 

 

També es poden usar expressions com  el fet..., el 

cas..., la cosa... les coses... 

Ex. Sempre diu les mateixes coses 

       La cosa més curiosa era que... 

 

Per expressar intensitat 

 

 

 

Es poden usar expressions com  tan...com, molt, tant, 

poc, com més...millor, el més...possible, etc. 

Ex. Vine tan prompte com pugues 

       No saps com era de bonic 
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A més, ens hem de fixar en una sèrie de modismes o frases fetes: 
 

Castellà Valencià Castellà Valencià 
a lo mejor Potser lo malo es que El pitjor és que 

a lo sumo Com a màxim, com a molt, a tot 
estirar 

lo más mínimo Gens ni mica, absolutament gens 

ir a lo suyo Anar a la seua lo más pronto 

posible  

Com més prompte millor, el més prompte 
possible 

da lo mismo Tant se val lo menos posible Com menys millor 

de lo contrario Si no, altrament lo otro Allò altre, les altres coses 

en lo referente a Quant a, pel que fa a lo suficiente Prou  

en lo sucesivo D’ara endavant por lo demás Fora d’això, llevat d’això, d’altra banda 

lo de siempre El mateix de sempre, la mateixa cosa por lo menos Almenys, si més no, ben bé, pel cap baix 

lo demás La resta, les altres coses por lo pronto De primer, de bon començament, de bon 
principi 

lo indecible Cosa de no dir por lo tanto Per tant, doncs, consegüentment, per 
consegüent 

 

ACTIVITATS 
 

1. Ompli amb els articles i determinants que assenyalen el gènere correcte dels substantius en negreta: 
 

 

- Va fer ____ son molt reparador 

- El sol va asomar per ___ vall 

- Han complit ____ ordres, són responsables 

- Li ha pres ____ pols i era regular 

- No vaig veure ____fi de la pel.lícula 

- Ens vam gitar tard i ara tinc _____son terrible 

- Han publicat ____editorial prou conflictiu 

 

- ___ vocals acudiren a la reunió 

- He de netejar, ___ terra està ple de pols 

- ___ salut és molt important per viure bé 

- _____llum fa poca claror 

- Els llibres estan col.locats sense ____ ordre fix 

- He vingut amb ____ fi d’ajudar-vos 

- Porta ____claus per arreglar la prestatgeria 

 

 
 Per practicar els gènere d’alguns substantius podeu fer l’exercici autocorrectiu en: 
http://www3.uji.es/~sifre/llengua1/l1exercicis/b3%202%20costum-afores.pdf#page=1 
 

2. Poseu la forma de l'article que corresponga en cada cas: 
 
1. Sempre se l’ha de seguir _______ corrent. 

2. Tenim _______ costum d'anar al cine ______ dissabte. 

3. Ha fet  ______ senyal però no sé ______ que volia dir. 

4. Viuen______ afores de la ciutat. 

5. Li feren ______ anàlisi de sang per controlar-li ______ 

salut. 

6. ____Vall de Gallinera és una zona on usen _____article 

salat. 

 

 7. ________ dot de la meua àvia l’ha heretat la 

meua tia. 

 8. Va ordir _________ estratagema per evitar la 

denúncia. 

 9. Si poses _____ lleixiu a la roba de color, la faràs 

malbé. 

10. Té  _______ torticoli i no pot conduir. 

11. Amb _______ alicates  tallarem el fil d'aram. 

12. Sempre se l’ha de seguir _______ corrent. 

 
 

 

2. Corregeix l’ús incorrecte del neutre: 

 

1. Encara no t’he contat lo divertida que va resultar la festa. 

2. Li van donar lo que buscava. 

3. Només fa lo que vol. 

4. No van acceptar lo decidit al consell. 

5. És lo pitjor que podia passar-me. 

6. A lo millor em presentaré  demà. 

7. Aquell home és de lo més treballador. 

8. Per lo vist ja no treballa allí. 

9. Amb lo mandrós que és, no sé com aprova. 

10. No sap lo que li espera. 

11. No pensa lo més mínim en la faena que té. 

 

 

12. No et pots imaginar lo cansada que estic. 

13. Lo mínim que pots fer és ajudar-lo. 

14. Per lo que sembla, el negoci li rutla bé. 

15. Ha agradat més de lo que s'esperava. 

16. Lo estrany és que no va passar res. 

17. Ja ho sé: és lo de sempre! 

18. Escolta'm, que ara ve lo bo. 

19. Sempre em fan lo mateix. 

20. Lo que passa és que la gent es cansa de tot. 

21. Lo que has de fer és anar-te'n. 

22. No pots imaginar-te lo ximple que era! 
 

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

http://www3.uji.es/~sifre/llengua1/l1exercicis/b3%202%20costum-afores.pdf#page=1


TEMA  1   Pàg. 18 
ELS SINTAGMES : estructura i funcions 

 
EL SINTAGMA NOMINAL SN: ESTRUCTURA                    Subjecte         CD, CI, CC, C.Predicatiu 
                                                                                Atribut  

(DETERMINANTS) +              NUCLI              + (COMPLEMENTS) 

 

Articles 
Demostratius 
Quantificadors 
Numerals 
Indefinits 
Possessius 

Det. 

Substantiu 

Pronom 

Qualsevol element substantivat 

 

N 

 

Sintagma Adjectival                                CN 

Sintagma Preposicional                         CN 

Sintagma Nominal                       APOSICIÓ 

Exemple: El nou cotxe Toyota de Joan 

 

El nou           cotxe  Toyota   de   Joan 

SN 

Det  S.Adj. CN   N   SN Apos.   S.Prep. CN 

  ADJ      N   Prep  SN 

N 
 

                                                                                                                              

 EL SINTAGMA PREPOSICIONAL S. Prep: ESTRUCTURA :  Preposició + SN 

                       Atribut, C. De Règim, CI, CC, C.Predicatiu, C. Agent, (CD)                                                   

 

 

 

 

 

 

 

EL SINTAGMA  ADJECTIVAL S. Adj.: ESTRUCTURA                    CN   (dins un SN)     
                                                                                                             Atribut  (dins un Predicat Nominal) 
                                                                                                             C. Predicatiu  (dins un SVPredicat) 
(MODIFICADOR) 

 

+              NUCLI              + 

 

(COMPLEMENTS) 

              Adverbi 
 
 
 

Adv. Modif. 

Adjectiu 

Qualsevol element adjectivat 

 

Adj. 

Sintagma Preposicional 

 

                                    C. Adj  

Exemple: Molt  gran de cor 

 

          Molt  gran        de         cor 

     S.Adj.    

 Adv. Modif        Adj.   S.Prep. C.Adj 

       Prep  SN 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIÓ 

FUNCIÓ 

FUNCIÓ 

FUNCIÓ 

FUNCIÓ 

FUNCIÓ 
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EL SINTAGMA  ADVERBIAL S. Adv.: ESTRUCTURA                 Adv. Modif   (dins d’un S.Adj o d’un S. Adv)     
                                                                                                         CC  (dins d’un SVPredicat o d’un Pred. Nom)  
                                                                                            (Atrib)  (Modalitzador oracional,  precedint oració)   
(MODIFICADOR) 

 

+              NUCLI              + 

 

(COMPLEMENTS) 

             Adverbi 
 
 
 

Adv. Modif. 

Adverbi 

Qualsevol element adjectivat 

 

Adv. 

Sintagma Preposicional 

 

                                    C. Adv  

Exemple: Molt  lluny  de casa 
 

          Molt  lluny        de         casa 

     S.Adv.    

 Adv. Modif        Adv.   S.Prep. C.Adv 

       Prep  SN 

N 
 

 
L’ORACIÓ SIMPLE   FUNCIONS SINTÀCTIQUES 

Encara que està en castellà, resultaria molt interessant per tal de repassar des de la base 

que treballeu amb aquest esquema que trobareu en l’enllaç: 
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1KM073MQ0-25341R0-1FF6/LA%20ORACI%C3%93N%20SIMPLE.cmap 

 

Podreu punxar en els diversos elements i aclarir dubtes. L’únic punt diferent és 

que el Complement directe de persona, en Valencià no porta la preposició A. 

RECORDA:  

O        (SN Subj.) +  SV Pred.   

o també  

O        (SN Subj.) +  PN (pred.nominal) 

 

El SVP = V predicatiu (+ Complements)    

i el PN = Còp + Atribut (+ Complements) 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
ACTIVITATS 

1. Fes l’anàlisi sintàctica de les següents oracions: 

a. El tema principal de la poesia trobadoresca és l’amor cortés 

b. Els vassalls juraven fidelitat al seu senyor en un lloc públic 

c. A la societat feudal, hi havia dues classes de persones 

d. Experimentà una conversió radical al cristianisme a causa de la visió  de Jesucrist crucificat 

e. Durant tota la classe, eixa ha estat la millor resposta 

f. El delegat ha d’actuar com a representant de la seua classe 

g. El meu amic ha sigut elegit per la gran majoria de companys 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

FUNCIÓ 

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1KM073MQ0-25341R0-1FF6/LA%20ORACI%C3%93N%20SIMPLE.cmap
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FONÈTICA I ORTOGRAFIA: LES VOCALS OBERTES I TANCADES 

A sempre és oberta si porta accent gràfic   à Ex. Cabàs, repàs…      Podeu consultar dubtes en el Diccionari ortogràfic i de pronunciació 

del valencià (DOPV) en el següent enllaç:    

http://www.avl.gva.es/documents-normatius.html 

I, U sempre tancades si porten accent gràfic  í, ú Ex. Perdí, obtús… 

E, O ÀTONES sempre tancades si porten accent gràfic  é, ó Ex. Perdé, camió… 

E, O TÒNIQUES poden ser OBERTES o TANCADES 

 

 
EN GENERAL, ES PRONUNCIEN AMB   E OBERTA 

 

 
EN GENERAL, ES PRONUNCIEN AMB   O OBERTA 
 

a) Quan la vocal de la síl·laba següent és una i: conveni, dèbil, ètic, evangeli, 
mèrit, obsequi (però és tancada en algunes paraules com església, sépia, 
Dénia o séquia). 
 b) Quan la vocal de la síl·laba següent és una u: cèl·lula, fècula, ingenu, 
molècula, perpetu.  
c) En quasi totes les paraules esdrúixoles: anècdota, cèlebre, gènere, gènesi, 
pèrgola, rèplica (però és tancada en algunes paraules com llémena, 
témpores o térbola).  
d) En la major part de cultismes: acèfal, clavicèmbal, elèctrode, espècimen, 
telègraf (però és tancada en les paraules acabades en -edre, -ense, -teca o -
tema: poliedre, castrense, biblioteca o teorema). 
 e) En paraules acabades en -ecta, -ecte, -epta i -epte: col·lecta, afecte, 
correcte, respecte; recepta, concepte, excepte, precepte (però és tancada en 
les formes del verb reptar accentuades en el radical). 
 f) Davant de l o l·l: arrel, cel, cruel, empelt, fel; novel·la, parcel·la (però és 
tancada en algunes paraules com belga o selva). 
 g) Davant de rr: esquerre, ferro, guerra, serra, terra. 
 h) Davant de r seguida de consonant: cert, comerç, ert, hivern, perdre, 
verd, verge (en canvi, si seguix una labial o una velar, la e sol ser tancada: 
ferm, herba, serp, terme; cerca, cercle, perca, verga). 
 i) En noms i adjectius amb el grup -ndr- i en el verb cerndre: cendra, 
divendres, gendre (però és tancada en els infinitius acabats en -endre, com 
defendre, entendre, prendre i vendre, i en la seua flexió). 
 j) En algunes paraules que tenen el diftong eu: preu, deu, europeu, fideu, 
peu, trofeu, seu (però és tancada en algunes paraules com creu, greu o 
meu). 
 k) En alguns noms propis com ara Josep, Vicent, Benimuslem. 
 OBSERVACIÓ: Per excepció, en les paraules què, perquè i València, i en 
altres casos (època, sèrie, etc.) la e es pronuncia tancada. 

a) Quan la vocal de la síl·laba següent és una i: elogi, lògica, misogin, mòrbid, odi, oli, tònic.  
b) Quan la vocal de la síl·laba següent és una u: còmput, cònjuge, corpus, mòdul.  

c) En la majoria de paraules esdrúixoles: apòstata, còlera, còmoda, còmplice, nòmada, pòlissa 
 (però és tancada en algunes paraules com fórmula, góndola, pólvora, tómbola o tórtora).  

d) En la majoria dels cultismes: amorf, demagog, patogen, poliglot  
(però és tancada en algunes paraules acabades en els sufixos -forme o -oma, com pluriforme o glaucoma). 

 e) En algunes paraules acabades en -os: arròs, espòs, gros, mos, terròs (però és tancada en els adjectius acabats en el sufix -ós, com animós, enfadós o 
poregós).  

f) En algunes paraules acabades en -osa: cosa, llosa, prosa, rosa (però és tancada en algunes paraules com glucosa, rabosa o sosa).  
g) En les paraules que presenten les terminacions següents:  

-oc, -oca: albercoc, foc, groc; bajoca, lloca, oca (però és tancada en paraules com boc, boca o moca).  
-ofa: carxofa, estrofa, Moncofa.  

-oig, -oja: boig, goig, roig; boja, roja (però és tancada en la paraula estoig). 
-ol, -ola: bunyol, caragol, fesol; castanyola, escola, pistola, redola, revola, tremola (però és tancada en algunes paraules com bola, cola o gola).  

-oldre: absoldre, moldre, resoldre.  

-olt, -olta: desimbolt, solt; mòlta, volta (però és tancada en algunes paraules com molt o escolta).  
-pondre: compondre, correspondre, respondre. 

-ort, -orta: esport, fort, sort, tort; horta, porta.  
-ossa: brossa, carrossa, destrossa (però és tancada en algunes paraules com bossa o gossa).  

-ost, -osta: cost, impost, pressupost, rebost; crosta, posta (però és tancada en paraules com agost o angost). 
-ot, -ota: clot, devot, got, grandot, xicot; cabota, pilota, quota (però és tancada en paraules com bot, nebot, bota o gota).  

h) En la majoria de paraules que tenen el diftong oi: Alcoi, almoina, boira, heroi, troica (però és tancada en algunes paraules acabades en -oix, com coix 
o moix).  

i) En la majoria de paraules que tenen el diftong ou: bou, dijous, moure, nou, ou, ploure, prou, sou (però és tancada en alguna paraula com sou [del verb 
‘ser’] i en alguna presenta alternança en l’obertura de la vocal o, com pou [pów] o [pÓw]). 

 j) En els participis dels verbs cloure i els seus composts: desclòs, exclòs, inclòs, reclòs (però és tancada en els participis del verb fondre i composts, com 
fos, confós, difós o infós).  

k) En els pronoms demostratius neutres i en els monosíl·labs i els seus composts acabats en -o: açò, això, allò, bo, do, so, to, tro, ressò, ultrasò. 
OBSERVACIÓ: Per excepció, la conjunció però presenta també, sovint, la pronunciació amb o àtona [péro]. 

http://www.avl.gva.es/documents-normatius.html


TEMA  1   Pàg. 21 

L’ELISIÓ VOCÀLICA. L’APÒSTROF 

L’apòstrof [ ’ ] és un signe ortogràfic que té com a funció marcar l’elisió de vocals en algunes formes de 
l’article definit, de la preposició de i d’alguns pronoms febles. 
  Observem el quadre següent:  

 S’APOSTROFEN NO S’APOSTROFEN 

Davant de vocal o h 
muda 

Davant I, U consonants                 
Davant H aspirada 

Per excepció 

Article definit  
el 

L’emissor, l’home, 
l’uniforme, l’11 ... 

El iode, el huitcentista, el hall, el hippy...  

Article personal en N’Antoni, N’Isidre, 

... 

  

 
Article definit  
La 
 

L’harmonia, l’aula, 

... 

 

la hiena, la huitena, la iogurtera,... 

 

- La host, la ira, la una (hora) 
- La + nom de lletres. 
Ex. La a , la ema, la efa... 
- La + I, U àtones 
Ex. La unitat, la integritat, la uniformitat 
- La + prefix a- negatiu 
La asimetria, la anormalitat... 

Article personal 
na 

N’Adela, N’Úrsula, 

... 

 - Na + I, U àtones 
Ex. Na Irene 

La preposició de d’Antropologia  
d’universitats 
d’hora, d’11 

Pot de iogurt, pell de hiena, actor de 
Hollywood…  

 

 
Els pronoms febles 

 
l’ animava, s’ha dit, 
m’ha parlat... 
(també darrere verb 
acabat en vocal. Per 
exemple, compra’l, 
porta’m... i entre ells, 
per exemple, s’hi 
acostà, m’ho ha dit... 

 

 

 

La unificava,  la imaginà... 

A MÉS S’APOSTROFA  

 l’article en les sigles que es lligen com una paraula: l'ONU, l'IVA, l'URSS, la UNESCO, la UEFA... o sigles 

que es lletregen i que, al pronunciar-les, comencen per un so vocàlic: l'EMT, l'AVL, l'ONG, l'FM, l'LSD. 

 davant de símbols numèrics o d'abreviatures  que, quan es lligen, comencen per un so vocàlic: l'1 de maig; 

l'XI Congrés de Formació del Professorat; l'ap. 4. 

SE SEGUIXEN LES NORMES GENERALS 

 davant d'elements que figuren entre cometes o en cursiva (o redona, si el text és en cursiva): el director 

d'El País; va qualificar el fet d'«inaudit»; el verb lliurar té el sentit d'‘entregar’.  

LES CONTRACCIONS        
Quan les preposicions a, de, per i la partícula ca (forma reduïda de casa) es troben davant dels articles el, els, en es produeixen els 

articles contractes.  

Recordem el quadre següent: 

PREPOSICIÓ ARTICLE CONTRACCIÓ APOSTROFACIÓ 

A 
DE 

PER 
CA 

 
 

EL 
 

al: Vaig al col.legi 
del: Vinc del port 
pel: Passe pel camí 
cal: A cal metge 

A l’ :Vaig a l’hort 
de l’ :Vinc de l’hotel 
per l’:Passe per l’hort 
ca l’:A ca l’Antoni 

 
CA 

 
EN 

 
can: A can Pere 

 
ca n’:Viu a  ca n’Àngel 

 
A 

DE 
PER 
CA 

 
 
 

ELS 

 
Als: Telefona als teus pares 
Dels: Vaga dels treballadors 
Pels: Ho fa pels diners 
Cals: Dormiré a cals avis 

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

 



ACTIVITATS           TEMA  1   Pàg. 22. 

 
 

1.- Indica si les vocals E i O  són obertes  o tancades:  
 

col·legi   conveni    premi  silenci   biblioteca  fideu  ingenu 

greu   odi   heroi           boca   resoldre   horta     nebot 

sort   compte   carxofa  forn   gendre     boig  home 

arrel  bandera  obert  dona  missions  cirerer  misteri 

curiosa  coma   besa  perpetu  museu    novel.la verd 

respecte donen   concepte soca  tampoc   fons  vorera 
 

2.- Escriviu la o l' als espais buits: 

1. ... història  6. ... injecció 11. ... identitat 16. ... influència 

2. ... última  7. ... Índia 12. ... única 17. ... íntima 

3. ... humitat  8. ... unió 13. ... imatge 18. ... unitat 

4. ... importació  9. ... universitat 14. ... utilització 19. ... uralita 

5. ... infermera 10. ... histèria 15. ... impremta 20. ... ironia 

       
3.-  Escriviu el, la o l' en els espais buits: 
 

1. ... incendi va afectar tota ... illa de cases. 

2. Tenia ... idea de cancel·lar ... hipoteca. 

3. Ara ... indústria no té ... ímpetu d'abans. 

4. ... origen de ... úlcera que pateix és la seua poca preocupació per ... higiene en el menjar. 

5. Han expropiat tota ... urbanització per culpa de ... urani que han trobat al seu subsòl. 

6. ... instal·lació de la calefacció era ... il·lusió de tothom. 

7. ... insult a ... urbà el va portar a la presó. 

8. ... invent de ... hidroavió és molt antic. 

9. Primer em va caure ... ullera i després se'm va trencar ... ungla: vaig estar de desgràcia. 

10. ... intel·ligència humana pot combatre ... huracà, però no eliminar-lo. 
 

4.- Completeu les frases següents amb les combinacions adequades d'article i preposició: 
 

1. Cada dia vaig a comprar......... mercat i de tant en tant vaig .......... botiga. 

2. Ix ........ despatx ........... setena planta. 

3. La multitud, reunida ......... plaça esperava que isquera ........ balcó a saludar. 

4. És millor que passem ........... camí que ....... la carretera. 

5. Si vosaltres aneu .......... fonts, nosaltres anirem ........... miradors. 

6. És .......... millors escriptors ........... últims anys. 

7. Es passejaven .......... voltants ......... poble. 

8. En eixir .......... museu anirem .............. cine 

9. ......... vores ......... camí encara podrem passar. 

10. Des........ finestra de casa es veuen els llums ........ port 

Trobareu més exercicis de repàs en: 
http://www.upv.es/cav/recursos/exercicis/elemental/E%20A%20O%20Unitat%203%20Elisi%F3,%20apostrofaci%F3,%20contracci%F3.pdf 

I d’altres temes  amb solucionaris en: http://www.upv.es/cav/exercicis_elemental.htm 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

TÈCNIQUES D’ESTUDI I TREBALL 

PREPARAR UNA EXPOSICIÓ ORAL 

En aquest enllaç, trobaràs una explicació clara i completa que t’ajudarà a preparar aquest tipus de treball. 

http://es.slideshare.net/mpujol40/lexposici-oral 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

http://www.upv.es/cav/recursos/exercicis/elemental/E%20A%20O%20Unitat%203%20Elisi%F3,%20apostrofaci%F3,%20contracci%F3.pdf
http://www.upv.es/cav/exercicis_elemental.htm
http://es.slideshare.net/mpujol40/lexposici-oral

