IES

“JOANOT

MARTORELL”

DE VALÈNCIA. DEPARTAMENT DE VALENCIÀ

Control de Comentari de textos valencians. 2n de Batxillerat
Nom:____________________________________________________ Grup:______ Data:
1. Indica quin tipus de mecanisme de referència lèxica s’ha fet servir en cada cas:
a) Uns pujaren de dia al pirulí i quan en baixaren es va fer de nit
b) Enjardinar una ciutat amb roses suposa molt de treball als jardiners.
c) M’he comprat una calaixera, una tauleta de nit i un chiffonier, mobles que necessitava.
d) Porta’m un jersei, o si no, una camisa.
e) Elisa, la meua cosina, ja és ací.
f) M’he trobat un antic company, un col·lega del temps de l’institut.
g) Era un tango memorable, un dels tangos més sentits.
h) Joan es cansa molt sovint. Els seus cansaments no són normals.
i) Cada dia córrec déu quilòmetres, un fet important per a mi.
j) El llibre és interessant, un manualet que m’ha agradat.
2. Indica el tipus de procediment de condensació o ampliació informativa que conté cada oració:
a) L’establiment del tema és el primer pas per a l’inici del comentari.
b) La cohesió lèxica, com ara la hiperonímia i la sinonímia, és un element d’anàlisi textual.
c) L’autor de Gràcies per la propina, o siga, Ferran Torrent, és de Sedaví.
d) Les dos unitats del llibre de text, que hem vist en esta avaluació, ens introdueixen en el comentari
de text.
e) El mecanisme de l’elipsi s’ha d’estudiar a fons, no se’n pot prescindir.
3. Llig el text i respon les preguntes que se’n fan després:
La càries és una malaltia crònica, és a dir, de llarga evolució, que afecta les dents. Consisteix en un
estovament dels teixits de la dent, la qual comença a desintegrar-se en un punt determinat de la seva
superfície. A partir d’aquest punt es va formant una cavitat que, en més o menys temps, acaba destruint
la dent del tot. És a dir, la càries consisteix, en darrer terme, en una destrucció de la dent que en
comporta la pèrdua.
Hi ha diverses teories sobre les causes que la provoquen. La teoria química, la més antiga, parla d’àcids
introduïts sobre els aliments o produïts pels residus d’aliments que fermenten en la boca. La teoria
microbiana afirma que aquests àcids són produïts per alguns microbis. Segons una altra teoria, aquests
agents externs s’associen a determinats factors interns lligats a tot l’organisme. En aquesta hipòtesi
entrarien les càries de l’embaràs, de la lactància, dels trastorns del metabolisme i de l’avitaminosi.
Recentment, la descalcificació s’atribueix a l’acció dels ferments particulars (fosfatases) que, alliberant el
calci, escindeixen les sals que componen el teixit dental.
Siguin quines siguin les causes reals, cal evitar, sobretot durant la infantesa i l’adolescència, els factors
agreujants, com ara l’escassa higiene de la boca, el consum abusiu de sucre o la falta de revisions
dentals una o dues vegades a l’any.
a. Quin és el tema del text? Concreta’l
tant com pugues:
b. Finalitat del text:

c. Codi, varietat dialectal i registre:

d. Relació entre emissor i receptor:
e. Posa un exemple de modalització i
anomena’l:

f. Posa un exemple d’impersonalització i
anomena’l:

j. Superestructura (o seqüència textual):
k. Esquemes organitzatius del text:

g. Àmbit d’ús:
h. Gènere textual:
i. Progressió temàtica:

l. Cita vuit característiques principals
que compleix normalment el gènere
textual de dalt. No calen exemples.

4. Què són, sintàcticament, cadascuna de les dues proposicions subratllades al text de dalt?

5. El text de dalt té 220 paraules (entre 60 i 70 mots). Fes-ne un resum i no oblides indicar al
final amb quantes paraules l’has fet.

