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INFORMACIONS GENERALS
1. La feina d'estiu s'ha de presentar obligatòriament al professor el dia de
l'examen.
2. No presentar-la implicarà no superar la matèria.
3. Consisteix en una selecció d'activitats del llibre que hem utilitzat durant aquest
curs.
4. S'ha de presentar dins una funda de plàstic, no amb un quadern.
5. Representa el 25% de la nota de recuperació. Aquest 25% es valorarà de la
manera següent:
a) Contingut (que hi hagi totes les activitats demanades): 50%
b) Ortografia (que no hi hagi faltes, almenys en la còpia dels enunciats): 30%
c) Presentació (cal·ligrafia, netedat, etc.): 20%

SELECCIÓ D'ACTIVITATS
Comprensió lectora
1. Lectura del text de les pàgines 17, 18 i 18 i activitats 1, 2, 3 i 4 de les pàgines
20 i 21.
2. Lectura del text de les pàgines 26 i 27 i activitat 1, 2, 3, 4 i 5 (pàgines 20 i 21).
Dialectologia
1. Copiar i estudiar la pàgina 30 (mapa inclòs) i 31 (fins al requadre, no inclòs)
2. Copiar i estudiar el requadre de la pàgina 32.
Sintaxi
1. Copiar i estudiar el requadre de la pàgina 52 i fer l'activitat 2 de la pàgina 53 i
les cinc primeres oracions de l'activitat 5 de la pàgina 54.
2. Copiar estudiar la pàgina 60 i fer l'activitat 1 de la pàgina 63.
3. Estudiar les pàgines 66, 67, 68, 69 i 70 i fer les activitats 1 (pàgina 60-61, 3
(pàgina 72), 7 i 8 (pàgina 73), 12 (pàgina 75) i 6 (pàgina 79.

4. Estudiar la pàgina 82 i fer les activitats 4 i 6 (pàgina 84) i 11 i 13 (pàgina 86).
5. Estudiar les pàgines 87 i 88 i fer les activitats 1(pàgina 88) i 3 (pàgina 89).
6. Fer l'activitat 21 (pàgina 95).
Literatura
1. Estudiar les pàgines 105 i 106 (si no estan completades, es pot cercar la informació
a través d'internet)
2. Estudiar les pàgines 111 i 112 (si no estan completades, es pot cercar la informació
a través d'internet).
3. Estudiar la diferència entre novel·la de cavalleries i novel·la cavalleresca.
4. Fer un resum de la vida d'Ausiàs March.
Ortografia
1. Llegir les pàgines 142 i 143 i fer les activitats 3 i 4 (pàgina 144).
2. Llegir les pàgines 153, 154 i 155 i fer les activitat 6, 7 i 8 (pàgina 157) i 10 (pàgina
158).
3. Llegir les pàgines 160 i 161 i fer les activitats 6, 7 i 8 de la pàgina 163.

