
PREGUNTES DE REDACCIÓ RELACIONADES 

AMB CADASCUN DELS TEXTOS QUE S’HAN 
COMENTAT 

 
1.”EL TANGA/LA TANGA”(pàg.XVII-XVIII) 
¿Creus que el tanga és una peça de roba que cobreix o que mostra? 

¿Com creus que s’ha d’anar a la platja? ¿Trobes bé que els 

restaurants obliguen a la gent a portar camisa?(150 paraules) [2 

punts] 

 
2.”ENLLÀ DE L’HORITZÓ”(pàg.22-23) 
¿Com creus que les guerres afecten la població civil? ¿Com ho passen 

els refugiats? ¿Qui els acull? ¿Coneixes alguna situació semblant a la 

que descriu Enric Valor en el text?(150 paraules) [2 punts] 

 

3.”BILINGÜISME.BILINGÜISME?BILINGÜISME!”(pàg.53-54) 
¿Quin ús incorrecte es fa de la paraula “bilingüisme”? ¿En què 
consisteix el “bilingüisme” real? ¿Quina visió tenen els espanyols del 

centre de les llengües autonòmiques?(150 paraules) [2 punts] 
 

4.”ELS INDIS”(pàg.55-56) 
¿Què opines sobre com han tractat els països europeus colonitzadors  
els pobles indígenes precolombins? ¿Coneixes altres casos semblants, 

històrics o actuals?(150 paraules) [2 punts] 
 

5.”LA SAMARRETA ESCRITA”(pàg.57-58) 
¿Creus que els jutges es limiten a aplicar les lleis o fan sentències en 
funció de la seua ideologia,progressista o conservadora? ¿Per què 

algunes sentències no les entén l’opinió pública? (150 paraules) [2 

punts] 

 

6.”L’HOME ÉS DAVANT EL MIRALL...”(Text de Quim Monzó) 
(pàg.92-93) 
Reflexiona sobre la funció de la literatura com a entreteniment(150 

paraules) [2 punts] 

 

7.”EM SENT INDI” (pàg.94-95) 
¿Quina analogia estableix Josep Pitarch entre els pobles indígenes 

precolombins d’Amèrica i el poble valencià? ¿Hi estàs d’acord o la 

trobes inapropiada? Raona-ho(150 paraules) [2 punts] 

 

8.”EL PRESTIGI DE LES LLENGÜES” (pàg.96-97) 



¿Per què Jaume Vallcorba pensa que la situació del català és 

semblant a la que viu el castellà als EEUU? Raona-ho(150 paraules) 

[2 punts] 

 

9.”LA COHESIÓ LINGÜÍSTICA” (pàg.137-138) 
¿Quina llengua ha de ser l’idioma d’integració dels immigrants a 

Catalunya? ¿Què pensa el sociolingüista valencià Jesús Tuzón?¿Què 

en penses tu? Raona-ho(150 paraules) [2 punts] 

 

10.”PRÀCTICAMENT,ENTRE EL 1233 I EL 1244...” (pàg.139-
140) 
¿Què vol dir que els actuals valencians tenim la partida de naixement 

en el segle XIII? ¿És que no hi havia valencians abans? ¿Com ho 

interpreta Joan Fuster? ¿Què en penses tu? Raona-ho(150 paraules) 

[2 punts] 

 

11.FRAGMENT DE “LA PLAÇA DEL DIAMANT” (pàg.169-170) 
Escriu un text de característiques tipològiques similars al fragment de 
Mercè Rodoreda que has llegit. Pots prendre com a referència 

situacions personals, novel.les o contes que hages llegit, pel.lícules 

que hages vist, etc.(150 paraules) [2 punts] 

 

12.EDITORIAL D’”EL PAÍS”(TRADUÏT) SOBRE LA 
DENEGACIÓ EN 1983 DE L’INDULT A TEJERO (pàg.172-
173) 
¿Què creus que el govern hagués fet si l’extinent coronel Antonio 

Tejero s’hagués demanat perdó públicament pel seu intent de colp 

d’estat? ¿Creus que hagués calgut indultar-lo? ¿Com t’imagines 

Espanya si aquest colp d’estat hagués tingut èxit? ?(150 paraules) 

[2 punts] 

13.TEXT SOBRE EL “PACTE LINGÜÏSTIC” (pàg.174-175) 
¿Quina finalitat creus que té fer dubtar de la valencianitat de 

l’ortografia que apreneu els estudiants a classe? ¿Està dividida la 

universitat sobre el tema? ¿A qui beneficia aquest inexistent conflicte 

lingüístic?(150 paraules) [2 punts] 

 

14.EDITORIAL DE “LEVANTE-EMV”.”DE NOU LA DIVISIÓ 
LINGÜÍSTICA ENTRE ELS VALENCIANS”(pàg.176-177) 
Joan Fuster deia que la relació entre valencians i catalans estava 

viciada per l’anomenada “qüestió de noms” o “nominalisme”¿Creus 

que aquest factor enverina encara la convivència entre els 
valencians? Raona-ho.(150 paraules)[2 punts] 

 

15.FRAGMENT DE “BORJA PAPA”, DE JOAN 
F.MIRA(pàg.179-180) 



¿Què valores més positivament de la narrativa per a joves?(150 

paraules)[2 punts] 
 

16.TEXT “LA BONA EDUCACIÓ DELS CIUTADANS DE LES 
BAHAMES”(pàg.181-182) 
¿Saps què és un prejudici?¿Ets una persona amb prejudicis?¿Per què 

els prejudicis són negatius? ¿Quins són els prejudicis més 

abundants?Raona-ho.(150 paraules)[2 punts] 

 

17.TEXT “EL NORUEC”(pàg.227-228) 
¿Quina és la situació del noruec que es descriu al text? Què 

n’opines?Coneixes altres situacions semblants. Explica-ho.(150 

paraules)[2 punts] 

 

18.LA DEPENDÈNCIA DELS JOVES DEL “MESSENGER” 
INQUIETA ELS METGES(pàg.229-230) 
¿Creus que hi ha motius per a l’alarma? ¿Què penses de les 

anomenades “xarxes socials?(150 paraules)[2 punts] 

 

19.TEXT SOBRE LA FOTOSÍNTESI(pàg-234-235) 
¿Et consideres “de lletres” o “de ciències”? ¿Creus que aquesta divisió 

clàssica i antiga continua tenint vigència actualment? Raona-ho (150 

paraules)[2 punts] 
 

20.L’ENTRADA “CADIRA” DEL “DICCIONARI PER A 
OCIOSOS” DE JOAN FUSTER(pàg.237-238) 
¿Quines qualitats valores en els mobles? ¿Quina mena de fusta 
prefereixes? ¿Quins colors? ¿T’estimes més el disseny innovador o la 

comoditat? (150 paraules)[2 punts] 

 

21.FRAGMENT DE “FUSTER PORTÀTIL”,DE JOSEP 
IBORRA(pàg.239-240) 
Fes una ressenya crítica sobre una lectura que hages fet al 

Batxillerat(150 paraules)[2 punts] 

 

22.INSTÀNCIA PER A DEMANAR UN AJUDA, D’ACORD AMB 
LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA(pàg.248-250) 
¿Creus que l’Estat ha d’ajudar econòmicament les persones que tenen 

al seu càrrec una altra que no es pot valdre físicament o 

psicològicament? ¿Coneixes alguna persona afectada? (150 

paraules)[2 punts] 

 

23.”A L’ATENCIÓ DEL MOLT HONORABLE”,DE QUIM 

MONZÓ(pàg.251-253) 



¿Seria admissible excloure de la seua lectura i el seu estudi els 

escriptors hispanoamericans en l’assignatura “Lengua y Literatura 

españolas”? ¿Per què creus que el president Zaplana pretenia fer això 

amb els autors catalans i balears? ¿A què creus que obeeix aquest 

fet? (150 paraules)[2 punts] 

 

24.”MANFRED”, CANÇÓ DE JOAN ISAAC REFERIDA AL 
VESSAMENT DE PETROLI DEL “PRESTIGE” A LES COSTES 
DE GALÍCIA, FA JA UNS ANYS(pàg.269-270) 
Explica alguna catàstrofe ecològica recent o antiga que t’haja 

impressionat.¿Creus que es fa prou per evitar-les? (150 paraules)[2 

punts] 

 

 


