
LLENGÜES EN CONTACTE 
 

1.Plurilingüisme i monolingüisme 
 

a) ¿Quantes llengües, més o menys, es parlen al món? ¿Quants estats hi 

ha al món? 

b) ¿Quines comunitats són monolingües i quines plurilingües? 

c) Digues dos exemples d’estats europeus que reconeixen oficialment 

més d’una llengua. Digues un exemple que no. 
d) Els estats oficialment monolingües ¿poden contenir més d’una llengua 

en el seu territori? 

 

2.Bilingüisme i diglòssia 

 
a) ¿Què es diu “Bilingüisme”? 

b) ¿Què és el bilingüisme individual? 

c) ¿Què és el bilingüisme territorial? 

d) ¿Què és el bilingüisme social? ¿Té a veure alguna cosa amb la 

diglòssia? 

e) Explica quines modalitats lingüístiques es donen en la diglòssia 

 

 

3.El conflicte lingüístic. 
 

a) ¿Quan es produeix un conflicte lingüístic? 

b) ¿Què és la substitució lingüística? 

c) ¿Què és la normalització lingüística? 

d) ¿Quins tres factors són necessaris perquè es produïsca la 

normalització lingüística? 

 

ELS REGISTRES LINGÜÏSTICS 
 

 

4.Els registres lingüístics. 
 

a) ¿Quines tres coses determinen el registre que usem? 

b) ¿Què és un registre? 

c) ¿Quin són els dos registres bàsics? 

d) Característiques dels registre col.loquial. 
e) Característiques del registre formal. 

 
5.Fórmules de confiança i cortesia 

 

a) ¿Què és la cortesia verbal? ¿De quin registre és pròpia? 

b) Digues tres exemples en què es manifesta aquesta cortesia. 



 

 

 

LA POESIA TROBADORESCA 
 
1.Poesia trobaresca i amor cortés. 

 
a) ¿Quan va sorgir? ¿On? ¿En quina llengua s’escrivia? 

b) ¿Fins quan durà la tradició d’escriure en occità al nostre país? 
c) ¿Qui trenca amb aquesta tradició? 

d) ¿Quin és el tema predominant en aquesta poesia? 

e) ¿Com és l’amant en la lírica trobadoresca? 

f) ¿Com és la relació entre l’enamorat i l’amada? 

g) ¿Com es refereix l’amant a l’acte sexual? 

 

2.Trobadors i joglars. 
 

a) ¿Quins elements componien la poesia trobadoresca? 

b) Diferència entre el poeta i el trobador. 

c) ¿Què feia el joglar? 

 

3.Gèneres de la poesia trobadoresca.  
 

a)¿Què és la “cançó”? 

b)¿Què és el “plany”? 
c)¿Què és el “sirventés”? 
 

4.Les vides dels trobadors. 
 

a) ¿Què sabem de Guillem de Cabestany? 

b) ¿Què sabem de Guillem de Berguedà?  

 

 
 


