
 

1r de Batxillerat    FEINA PER A L’ESTIU 

 

LITERATURA 

 

1- Qui eren els trobadors i qui els joglars? En què es diferencien? 
2- Quina és la temàtica de l’amor cortès? 
3- Esmenta i explica els gèneres trobadorescos. 
4- Per què fou tan important Ramon Llull? Anomena tres obres que creguis que són 

importants de Llull. 
5- Què eren les Cròniques? Quines característiques tenien? Quantes n’hi va haver en la 

corona catalanoaragonesa? 
6- Diferència entre novel·la cavalleresca i novel·la de cavalleries. 
7- Per què el Tirant lo Blanc es considera una novel·la total? 
8-  Defineix humanisme, decadència i cancelleria reial. 
9- Quines manifestacions trobem en la literatura popular dels segles XVI-XVIII? Explíca-

les. 
10-  Identifica la figura retòrica present en cadascuna de les estrofes i /o versos següents: 

a) Vinyes verdes vora el mar... 

b) Ai, quina cara més clara... 

c) Ell deixa la nostra ànima ben closa; 

ell és gelós: la vol burxar tot sol; 

ell ens fa fer ganyotes a la rosa 

i donar un cop de colze a un raig de sol. 

 

d) Quin pany de cel de quadrets 

de cuina les estovalles! 

 

e) Son cap, que aguantava del trono a la paret, 

mostrava una ferida, rogenca fontanella 

que al front li degotava rastre de sang novella. 

 

f) El soroll fred de la ciutat als vidres 

anirà esdevenint l'única música.. 

 

g) Veus eixa mar que abraça de pol a pol la terra? 

En altre temps d'alegres hespèrides fou hort; 

 

h) M'exalta el nou i m'enamora el vell. 



 

 

LLENGUA 

 

Del llibre de text de llengua catalana i literatura (el que hem utilitzat aquest curs) fes els 

“posa’t a prova” de les unitats 6 (pàg.140-141), 7 (pàg.160-161), 8 (pàg. 182-183) i 9 (pàg. 208-

209). Qualsevol dubte que et puguis trobar el podràs resoldre mirant les unitats corresponents 

als exercicis. 

 

 

 

BONA FEINA I BON ESTIU! 

 


