
Expressió i reflexió escrita. Text de 150 paraules.
Qüestió oberta

1.- Fes una ressenya crítica sobre una lectura que hages fet en Batxillerat.

2.- La planificació d’un viatge crea il·lusions. Elabora un text en què l’excusa de fer un 
viatge et fa canviar l’estat d’ànim o eixir de la monotonia diària.

3.- Reflexiona sobre la funció de la literatura com a entreteniment. 

4.- Què valores més positivament en la narrativa per a joves?

5.- Coneixes alguna novel·la, alguna pel·lícula o alguna situació real en què la violència 
de gènere siga la protagonista? Redacta un text sobre aquest tema. 

6.- Quina classe de còmics coneixes? Quins t’agraden més? Per què? 

7.-  Escriu  un  text  on  intentes  donar  resposta  a  la  qüestió  següent:  “Com  podem 
preservar la diversitat lingüística i cultural?”

8.- El recurs a la creació de personatges fantasmals no és estrany en el món literari. En 
coneixes  algun  altre  cas,  a  més  del  vampir,  dins  de  la  literatura  o  en  el  cinema? 
Comenta’l.

9.- Aparentar ser jove és un tema recurrent en la societat actual. Com es manifesta en el 
teu entorn?

10.-  Escriu un text  que duga com a títol:  “El primer dia a la universitat...”  Hi pots 
aprofitar  experiències  d’altres  persones,  textos  que hages llegit,  pel·lícules  o la  teua 
pròpia imaginació.



Expressió i reflexió escrita. Text de 150 paraules.
Literatura

1. Explica en quina mesura el context sociopolític dels anys posteriors a la Guerra Civil
fins als anys 70 condiciona la producció narrativa de l’època.

2. Explica les característiques més importants de l’obra literària d’Enric Valor.

3. La producció literària de Mercè Rodoreda incideix sobre la psicologia dels
personatges. Estàs d’acord amb aquesta asseveració? Explica per què.

4. Què destacaries de la narrativa dels anys 70 fins a l’actualitat? Reflexiona, sobretot,
entorn de les novetats en la tècnica literària i del context sociocultural.

5. Explica en quina mesura la narrativa curta de Quim Monzó reflecteix la societat
contemporània i amb quins recursos literaris ho fa.

6. Descriu les tendències més rellevants de la poesia en el període que va des de la
postguerra fins a finals dels anys 70.

7. Explica les aportacions de Vicent Andrés Estellés al gènere poètic.

8. Explica les característiques més importants de la producció poètica de Salvador
Espriu.

9. Descriu les característiques bàsiques de la poesia actual.

10. La poesia de Miquel Martí i Pol ha aconseguit un gran ressò social. Explica-ho i
raona-ho.

11. Descriu la renovació teatral del període que va des de la postguerra fins als anys 70. 

12. Descriu els aspectes més importants de l’obra teatral de Manuel de Pedrolo.

13. Descriu les característiques bàsiques de l’escriptura teatral actual.

14. Explica l’obra teatral de Josep Maria Benet i Jornet i la seua relació amb el món
audiovisual.

15. Valora la repercussió de l’assaig de Joan Fuster en el context de l’època.

16. Joan Francesc Mira ha reflexionat en els seus assajos sobre la nostra realitat
contemporània. Explica-ho.


