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Resum 

L’objectiu principal del present treball és analitzar el tractament de les principals 

funcions sintàctiques de l’oració simple en els llibres de text de 2n de batxillerat de 

l’assignatura Valencià: Llengua i Literatura. A partir d’aquesta anàlisi, es presenta una 

unitat didàctica –dirigida a alumnes que es preparen per a les proves d’accés a la 

universitat (PAU)– basada en la lingüística cognitiva on els continguts sintàctics es 

tracten a partir de casos prototípics i perifèrics, enfocament que representa una 

alternativa al tractament de la gramàtica en els llibres de text dels últims anys. En aquest 

sentit, la proposta és el segon objectiu del present treball i pretén ser un punt de 

referència sobre com es podrien apropar, d’una manera més pràctica, els continguts 

sintàctics als estudiants preuniversitaris a fi de dotar-los d’eines perquè contesten amb 

encert les preguntes de la PAU en la matèria de valencià. 

A través d’un enfocament comunicatiu, els estudiants tindran així accés a una 

nova manera de treballar els continguts sintàctics, a més d’un espai on reflexionar sobre 

el metallenguatge i el funcionament de la llengua a partir de l’ús que ells en fan. Per 

acabar, la proposta també pretén fomentar la creativitat, el treball col·laboratiu, així com 

l’aprenentatge significatiu, de manera que a través de les seues produccions l’alumnat 

puga accedir a aquests continguts que presenten un alt grau de dificultat cognitiva. 

PARAULES CLAU: funcions sintàctiques, lingüística cognitiva, metalingüística, 

valencià, llengua catalana, batxillerat. 
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1. Introducció 

D’ençà de l’aprovació de la Llei d’ús i ensenyament del valencià de 1983
1
, 

l’ensenyament del valencià és obligatori a tots els nivells educatius al País Valencià. No 

obstant això, la presència de la llengua pròpia a les aules varia en funció del territori i 

del programa educatiu de cada centre. L’aprovació del Decret 9/2017
2
, pel qual 

s’estableix el model lingüístic educatiu valencià i se’n regula l’aplicació als 

ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana –també conegut amb el nom 

de Decret de plurilingüisme– representa un important pas endavant perquè la llengua 

pròpia al territori valencià entre amb normalitat a les aules, s’aplique el criteri de no-

segregació de l’alumnat i s’establisquen els mateixos drets d’aprenentatge i adquisició 

de les llengües cooficials al territori a tots els alumnes de centres educatius públics 

valencians. 

Tanmateix, fins al moment l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura és una 

de les assignatures troncals, obligatòria i comuna a tot l’alumnat en les etapes de 

secundària i batxillerat, indistintament de la llengua que usen per a vehicular els seus 

estudis. En acabar l’etapa de secundària i finalitzar el batxillerat, sense distinció del 

camí que han seguit durant l’etapa escolar, tots ells han de complir uns mateixos 

objectius curriculars i dominar certs conceptes metalingüístics per superar les proves 

d’accés a la universitat (PAU)
3
. Prop d’una tercera part d’aquest examen està dedicada a 

l’anàlisi lingüística, i un dels exercicis que es demana als aspirants a universitaris és que 

siguen capaços de discernir quines són les funcions sintàctiques de fragments subratllats 

a partir d’oracions extretes del text que encapçala la prova. Així doncs, el domini del 

llenguatge metalingüístic en relació amb l’anàlisi sintàctica és important perquè 

l’alumnat assolisca els objectius fixats pel currículum. 

                                                 
1
 Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià. València. Diari Oficial de la 

Generalitat Valenciana, número 133. <https://bit.ly/2mimJJP> [data de consulta: 4 de maig de 2018]. 

2
 Decret 9/2017, de 27 de gener, del Consell, pel qual s’estableix el model lingüístic educatiu valencià i 

se’n regula l’aplicació als ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana. Diari Oficial de la 

Generalitat Valenciana, número 7973. <https://bit.ly/2NEguuD> [data de consulta: 4 de maig de 2018]. 

3
 Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana. Informació, guies i exàmens de les proves d'accés 

de cursos anteriors. <https://bit.ly/2Sq3606> [data de consulta: 3 d’abril de 2018]. 

https://bit.ly/2mimJJP
https://bit.ly/2NEguuD
https://bit.ly/2Sq3606
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Actualment, en l’àmbit de l’ensenyament de llengües l’enfocament comunicatiu 

és cada vegada més present. El text o discurs s’ha convertit en la part central de la 

pedagogia, fet que queda palès en les PAU en què els exercicis lingüístics giren al 

voltant d’un text. L’anàlisi sintàctica representa una part important del contingut que 

s’imparteix a les aules durant l’etapa de secundària obligatòria i el batxillerat, i sovint 

aquests continguts estan destinats a analitzar i categoritzar cadascun dels mots que 

componen una oració, freqüentment aïllada del context i que s’allunya del discurs 

natural dels estudiants. Segons afirma Cuenca (2005:8), en l’actual àmbit educatiu “es 

continua transmetent un ensenyament gramatical fortament tradicional, especialment pel 

que fa a la primera llengua”. En aquest sentit, mentre que a l’àmbit educatiu s’aposta 

per fomentar una metodologia comunicativa dirigida més a la funcionalitat que té la 

llengua, trobem que els continguts sintàctics continuen en general ensenyant-se com fa 

dècades i el mètode de la gramàtica es resisteix a adaptar-se als nous mètodes 

comunicatius. 

L’esforç dels professionals de l’ensenyament per explicar com discernir el 

subjecte del predicat i categoritzar els complements que pot tindre una oració simple 

sembla que no dona els fruits que s’esperen, i és que la productivitat que té la llengua, 

com a eina de comunicació, fa difícil encabir en un esquema tancat tots els casos. 

Segons afirma Marie-Christine Paret “la noció de funció és relativa a les relacions que 

els grups mantenen a l’interior de la frase, dit d’una altra manera, al paper que cadascun 

d’ells juga en relació als altres” (Camps i Ferrer, 2000:194). És per això que un 

sintagma format per unes determinades paraules pot exercir més d’una funció segons el 

context. En general, l’alumnat parteix d’exemples més clars que evidencien les 

principals funcions sintàctiques, però manca de recursos per poder discernir-les en altres 

contextos. 

En conjunt, el present treball té un doble objectiu. Per una banda, es pretén 

descriure i analitzar els continguts relacionats amb la sintaxi en els llibres de text actuals 

de 2n de batxillerat de Valencià: Llengua i Literatura. Per altra banda, aquest estudi 

també té com a objectiu oferir una proposta didàctica, basada en la lingüística cognitiva, 

per al tractament de les funcions sintàctiques, de manera que aquests continguts siguen 

introduïts a les aules a partir d’un nou enfocament metodològic que s’allunye de la 

manera d’ensenyar gramàtica que els llibres de text han seguit fins ara. 
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Per a desenvolupar l’anàlisi dels llibres de text, se n’ha fet una tria de huit de 

diferents editorials que, malgrat seguir un mateix currículum i oferir en general els 

mateixos continguts, utilitzen una organització i tractament temàtic diferent de la 

sintaxi: Edicions Voramar-Santillana Educación, Grupo Anaya, Editorial Marfil, 

Edicions Bromera, SM Arrels, Oxford University Press España, Castellnou Editora 

Valenciana i Editorial Vicens Vives. Aquesta part del treball està dedicada a analitzar 

com es disposen els continguts relacionats amb les funcions sintàctiques al llarg del 

temari de cadascun dels llibres de text analitzats, l’enfocament metodològic que empren 

per a exposar els continguts sintàctics, així com els tipus d’exercicis i els exemples que 

es proposen perquè l’alumnat adquirisca els coneixements relacionats amb la sintaxi. A 

més a més, un altre punt essencial d’aquest treball serà l’estudi del currículum LOMQE
4
 

de l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura en l’etapa de batxillerat per conèixer 

de forma detinguda i exhaustiva quins són els continguts i els objectius que ha de 

perseguir una programació didàctica adequada a l’ensenyament d’aquesta matèria. Així 

mateix, també s’examinaran les PAU de cursos anteriors al territori valencià
5
, per 

conèixer quina és l’aplicació pràctica i quins són els tipus d’exercicis que s’espera que 

l’alumnat que ha finalitzat amb èxit el batxillerat siga capaç de resoldre de forma 

adequada i correcta. 

Pel que fa al segon objectiu del present treball, és a dir, per a fer una proposta 

adequada, a partir de l’anàlisi de les gramàtiques descriptives actuals –com la 

Gramàtica de la llengua catalana (2016) de l’Institut d’Estudis Catalans, la Gramàtica 

normativa valenciana (2006) de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Gramàtica 

del català contemporani (2001)– així com els estudis de sintaxi de Maria Josep Cuenca
6
 

se cercaran els trets distintius que hauria de contenir una proposta de programació 

didàctica en què el tractament de les funcions sintàctiques es realitze des d’un 

enfocament metodològic basat en la lingüística cognitiva. 

                                                 
4
 Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMQE). 

<https://bit.ly/1mebNJ4> [data de consulta: 12 d’octubre de 2018]. 

5
 Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana. Informació, guies i exàmens de les proves d'accés 

de cursos anteriors. <https://bit.ly/2Sq3606> [data de consulta: 3 d’abril de 2018]. 

6
 Cuenca, M. J i Hilferty, J. (2013) Introducción a la lingüística cognitiva. Barcelona: Ariel Letras. 

Cuenca, M. J. (2006) Sintaxi catalana. Barcelona: FUOC. 

https://bit.ly/1mebNJ4
https://bit.ly/2Sq3606
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2. Metodologia 

El present treball es basa en l’observació i anàlisi de diverses obres, com són els 

llibres de text actuals de l’assignatura Valencià: Llengua i Literatura de 2n de 

batxillerat, els apartats dedicats a les funcions sintàctiques de l’oració simple en textos 

normatius i gramàtiques, així com els documents oficials que regulen l’ensenyament en 

què s’estableixen els continguts del currículum que han d’assumir els estudiants en 

l’últim curs a l’institut abans d’entrar a la universitat. 

La metodologia que es fa servir per a fer aquesta anàlisi està basada en la creació 

de taules que recullen els trets més distintius i significatius sobre com s’exposen i es 

tracten els continguts sintàctics, concretament els dedicats a l’oració simple, en les fonts 

bibliogràfiques a analitzar. Així doncs, entre els aspectes que s’analitzen dels llibres de 

text, cal destacar quin és l’enfocament metodològic, com és l’estructuració dels 

continguts al llarg del temari, quina és la tipologia d’exemples i quins són els continguts 

concrets sobre l’oració simple que s’expliquen als llibres analitzats. Respecte a l’anàlisi 

dels textos legislatius que regulen el currículum, se’n fa una selecció, a tall de resum, 

per determinar quins són els continguts relacionats amb el coneixement de l’oració 

simple que el currículum estableix per a aquest nivell educatiu. Així mateix, 

s’analitzaran les PAU, entre l’any 2010 i l’any 2018, per establir quina és la tipologia 

d’exercicis que es demana en aquesta prova en relació amb les categories sintàctiques 

de l’oració simple, de manera que així es podrà comprovar com es posen en pràctica els 

objectius i els criteris fixats pel document curricular a 2n de batxillerat. 

Una vegada realitzada aquesta tasca d’observació, buidatge, selecció i anàlisi 

comparativa es presenta una proposta d’unitat didàctica, com una alternativa al model 

d’ensenyament dels llibres de text actuals. Per a fer-ho, se segueix un enfocament 

comunicatiu i basat en la lingüística cognitiva, de manera que els estudiants de 2n de 

batxillerat de Valencià: Llengua i Literatura puguen tindre noves eines i una 

aproximació als continguts sintàctics més natural a partir dels coneixements previs que 

ja tenen sobre la llengua pròpia del territori valencià. 



11 

 

3. Anàlisi gramatical de les funcions sintàctiques de l’oració simple en 

català 

3.1. Aproximació a la lingüística cognitiva 

La morfologia i la sintaxi són el cor de la gramàtica i, tal com apunta Cassany, 

“ha d’haver-hi una manera d’estudiar gramàtica per aprendre llengua, és a dir, una 

aplicació pedagògica adequada als objectius d’aprenentatge” (2009:355). En aquest 

sentit, estudiar gramàtica a l’aula és sinònim de conèixer les regles de joc que regeixen 

el funcionament de la llengua. A les aules, tanmateix, l’aproximació a aquest tipus de 

contingut en assignatures de llengües com Valencià: Llengua i Literatura s’ha basat, 

majoritàriament, en exemples repetitius i sovint aïllats del context, fet que es contraposa 

amb l’exercici sobre sintaxi que els estudiants realitzen en les PAU, on han de distingir 

la funció sintàctica d’un fragment dins d’un text
7
. 

Els enfocaments metodològics de la gramàtica presentats en els llibres de text 

dels últims anys, en què la memorització és la base de l’ensenyament, no acostumen a 

dotar a l’alumnat de les eines suficients i necessàries per a poder discernir quina funció 

sintàctica tenen aquestes peces lingüístiques dins de qualsevol oració. Per a aquest tipus 

d’ensenyament de la gramàtica tampoc és una prioritat aplicar les regles de 

funcionament de la sintaxi en els escrits realitzats pels alumnes, sinó que, més aviat, se 

centren a analitzar oracions prototípiques, normalment aïllades del seu context. En 

aquest sentit, tal com recull Cassany (2009:351) “l’aprenentatge memorístic de regles i 

paradigmes de gramàtica no garanteix el domini pràctic de les estructures gramaticals”. 

Al cap i a la fi, ensenyar llengua ha de servir a l’estudiant per a millorar la seua 

competència en les quatre destreses lingüístiques (comprensió i expressió, oral i escrita). 

En aquest àmbit, el metallenguatge ha de ser una eina de trobada entre el docent i 

l’alumne a l’hora d’explicar els continguts lingüístics que requereixen un esforç 

cognitiu major. En conjunt, es tracta que l’alumnat millore la seua competència 

comunicativa i aconseguir que l’aprenentatge siga significatiu. 

L’ús de la llengua és transversal a totes les assignatures durant l’etapa escolar 

obligatòria i postobligatòria. Per tant, les matèries de llengua, com Valencià: Llengua i 

                                                 
7
 Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana. Informació, guies i exàmens de les proves d'accés 

de cursos anteriors. <https://bit.ly/2Sq3606> [data de consulta: 3 d’abril de 2018]. 

https://bit.ly/2Sq3606
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Literatura, haurien d’obrir un espai perquè els estudiants puguen reflexionar sobre com 

utilitzen la llengua i com funciona aquesta. En aquest sentit, estudiar de forma aïllada un 

sintagma nominal que funciona de subjecte en una oració extreta de context i que molt 

probablement els alumnes estiguen cansats de veure, com en (1), no es pot considerar un 

aprenentatge significatiu, perquè aquestes mateixes unitats lingüístiques cobren una 

significació i una funció distinta en relació a la posició que ocupen en l’oració i, per 

tant, no sempre Joan funcionarà com a subjecte, com en (2). De la mateixa manera, 

tampoc pomes serà sempre complement directe, com mostra l’exemple (3). En 

definitiva, “les formes adquireixen tot el sentit en el context lingüístic i comunicatiu en 

què apareixen i és d’aquesta mateixa manera que cal aprendre-les” (Cassany, 2009:351). 

(1) Joan compra pomes. 

(2) He vist el Joan aquest matí. 

(3) M’agraden les pomes. 

La lingüística cognitiva ens ofereix una alternativa per aproximar-nos als 

continguts sintàctics a l’aula de llengua. En aquesta manera d’estudiar la sintaxi, la 

definició i delimitació de les funcions i categories està basada en la teoria dels 

prototipus i la teoria del nivell bàsic. Tal com explica Cuenca (2006:20), “dins de 

qualsevol classe, hi ha elements prototípics i elements perifèrics”. Així doncs, en els 

exemples anteriorment proposats, en (1) Joan és un subjecte prototípic, mentre que en 

(3) pomes funciona com un subjecte perifèric. A diferència de l’enfocament de la 

gramàtica en els llibres de text dels últims anys, cadascuna de les classes sintàctiques no 

es defineix per condicions, sinó que ho fan a partir de feixos de trets
8
. Així, per tant, 

entre els trets més distintius que poden definir la categoria del subjecte podem trobar 

l’animacitat. Mentre que els subjectes prototípics són animats, com en (1) i (2), els 

perifèrics són inanimats, com en (3). Com mostra aquest últim cas, el tret de no animat 

no exclou una peça lèxica de la funció de subjecte, sinó que la constitueix com un cas 

no prototípic. 

En conclusió, aquesta nova manera de treballar els coneixements sintàctics a 

l’aula s’aproxima més a com agrupem els elements de la realitat que ens envolta i, per 

tant, podrà resoldre alguns dels dubtes als quals s’enfronta l’alumnat de 2n de batxillerat 

                                                 
8
 Cuenca, M. J i Hilferty, J. (2013) Introducción a la lingüística cognitiva. Barcelona: Ariel Letras. Pàg. 

62. 
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quan analitza exemples d’oracions que no ha vist abans. La productivitat és un tret 

distintiu de qualsevol llengua natural i, per tant, no podem limitar els alumnes a només 

un conjunt de casos aïllats. El fet d’explicar la gramàtica, en aquest cas les categories 

gramaticals, en conjunt i no exemple per exemple, hauria de dotar els estudiants de les 

eines necessàries per a poder resoldre qualsevol supòsit. A més a més, la comprensió i 

aplicació dels coneixements metalingüístics afavorirà també un major domini dels 

diversos recursos morfosintàctics que els alumnes podran aplicar als seus escrits i, en 

definitiva, els ajudarà a millorar la seua competència comunicativa. 

3.2. Definició prototípica de les funcions sintàctiques bàsiques
9
 

En el marc de la lingüística cognitiva, la teoria de prototipus estableix 

l’existència de casos prototípics (entesos com aquells més representatius i distintius 

d’una categoria) i de casos perifèrics, de manera que existeix una gradació entre els 

primers i els segons. En aquest sentit, en el cas de les classes conceptuals, com les 

funcions sintàctiques, aquestes no es defineixen com estancs tancats i amb uns límits 

clarament definits i diferenciats, sinó que existeix una gradació entre les unes i les altres 

perquè les categories estan organitzades amb límits difusos. La pertinença d’un 

determinat constituent de l’oració a una determinada funció sintàctica ve determinada 

pel grau de similitud amb el prototip o exemples més centrals
10

. En el cas de la capacitat 

per distingir les funcions sintàctiques, tal com apunta Cuenca “el problema fonamental 

està en el fet que les definicions que coneixem només responen als casos prototípics i la 

llengua real és plena de casos perifèrics” (2006:5). És per això que el present treball 

pretén acostar una definició prototípica de les funcions sintàctiques bàsiques als 

estudiants de 2n de batxillerat basada en la lingüística cognitiva per evitar caure en la 

generalització dels trets que defineixen cadascuna de les funcions sintàctiques i poder 

oferir així una nova panoràmica per ensenyar sintaxi en l’ensenyament preuniversitari.  

Abans d’endinsar-nos en la definició prototípica de les funcions sintàctiques 

bàsiques, cal establir i definir el concepte d’oració. Segons la gramàtica generativa, 

l’estructura funcional de l’oració es caracteritza pels lligams de relació que 
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s’estableixen entre una predicació (generalment expressada per un verb) i els 

constituents que la complementen (arguments i adjunts)
11

. En aquest mateix sentit, la 

Gramàtica de la llengua catalana apunta que l’oració es pot definir com “una 

predicació expressada en un temps gramatical determinat”
12

. Per tant, segons afirma 

Cuenca “tota oració conté almenys un predicat, verbal o no verbal” (Cuenca, 2006:11). 

El verb és generalment l’encarregat d’expressar la funció predicativa de l’oració 

i ho pot fer sol, com en (4); acompanyat per arguments interns i externs determinats per 

l’estructura lèxica del verb, com en (5); o amb adjunts que no són exigits pel verb però 

que complementen la informació de l’oració, com en (6). Així doncs, la funció dels 

constituents que acompanyen el verb segons siguen exigits (argument) o no (adjunt) 

serà un aspecte a tenir en compte a l’hora de categoritzar prototípicament les funcions 

sintàctiques bàsiques
13

. 

(4) Llegiu! (Predicació). 

(5) El xiquet (Argument extern) llig (Predicació) el conte (Argument intern). 

(6) Les xiquetes (Argument extern) lligen (Predicació) els llibres (Argument 

intern) a la biblioteca (Adjunt). 

Tanmateix, com ja hem apuntat, la predicació en totes les oracions no sempre 

està en el verb. En el cas de les oracions amb el verb copulatiu ser –com en (7)– i els 

quasicopulatius estar, semblar o parèixer –com en (8)– la predicació és no verbal
14

. 

Aquests contextos on la predicació es fa fora del verb està relacionada amb allò que 

tradicionalment es coneix com a atribut, com en (7) i (8), i el complement predicatiu, 

com en (9), on es produeix una doble predicació (verbal i no verbal). 

(7) La xiqueta (Argument extern) és (Verb) molt activa (Predicació no verbal). 

(8) Els xiquets (Argument extern) estan (Verb) nerviosos (Predicació no 

verbal). 
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 Institut d’Estudis Catalans (2016) Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis 
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(9) Marc (Argument extern) dormia (Predicació) tranquil (Predicació no 

verbal). 

Pel que fa a la categorització de les funcions sintàctiques de subjecte, de 

complement directe, de complement indirecte, de complement de règim verbal, de 

complement circumstancial i de complement agent aquestes es poden caracteritzar a 

partir d’uns feixos de trets que són els següents: tipus de sintagma (nominal, 

preposicional o adverbial), la concordança verbal, el tipus de funció (argument intern, 

argument extern o adjunt), el paper temàtic (agent, causa, instrument, tema, resultat, 

experimentador, meta, origen, locatiu), l’animacitat, així com la posició i combinació 

amb altres funcions
15

. 

3.2.1. El subjecte 

En l’oració simple, la funció sintàctica de subjecte es caracteritza perquè, 

malgrat que pot estar omès, com en (10), és un constituent exigit per la predicació, és a 

dir, funciona com a argument extern. En aquest sentit, entre el subjecte i el verb hi ha 

una relació de dependència i és que el subjecte prototípic en català concorda en nombre 

i persona amb el verb i pren la forma d’un sintagma nominal (SN), com en (10), o 

equivalent –com ara una clàusula subordinada substantiva–, com en (11). A més a més, 

aquest sintagma té prototípicament el paper temàtic AGENT, se situa davant del verb i és 

animat
16

. 

(10)  a. (Laia) ha vingut a casa aquest matí. 

b. (Els meus nebots) han vingut a casa aquest matí. 

(11)  a. L’amic de qui et vaig parlar ha vingut a casa aquest matí. 

b. Els amics de qui et vaig parlar han vingut a casa aquest matí. 

Malgrat que les condicions anteriorment mencionades són les que caracteritzen 

un subjecte prototípic, aquesta funció sintàctica pot aparèixer en altres contextos. Per 

tant, un subjecte serà perifèric en la mesura que no complisca algun dels trets prototípics 

anteriorment mencionats, fet que l’acostarà a altres categories amb les quals es pot 

confondre. 
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La passiva perifràstica, la passiva pronominal i els verbs inacusatius permeten 

prescindir de l’argument extern del predicat i és un argument intern qui fa la funció de 

subjecte
17

. En el primer cas, l’agent es pot expressar a través d’un adjunt introduït per la 

preposició per (complement agent) com es mostra en (12); en el segon supòsit, no hi ha 

agent perquè l’aparició del pronom es impedeix la presència d’un argument extern, com 

en (13); mentre que els verbs inacusatius (néixer, morir, caldre, faltar) manquen de 

l’argument extern i és l’argument intern qui actua com a subjecte, com en (14): 

(12)  La jove (Argument intern) fou assassinada (Predicació) (per la seua 

parella) (Adjunt). 

(13)  Es lloga (Predicació) pis (Argument intern) a bon preu (Adjunt). 

(14)  Han mort (Predicació) més migrants (Argument intern) a les costes 

espanyoles (Adjunt). 

En alguns contextos, també podem trobar discordança de persona i nombre entre 

el subjecte i verb quan presenta una forma no flexiva i que, per tant, manca de 

morfemes de persona i nombre que concorden amb el sintagma nominal que fa la funció 

sintàctica de subjecte, com es mostra en (15), on s’utilitza l’infinitiu del verb fer i el 

subjecte està elidit. En aquest cas, per a poder identificar el subjecte amb claredat 

podem conjugar el verb i comprovar la concordança amb el verb, com en (16). 

(15)  Fer-li (nosaltres) una festa sorpresa? Doncs, no ho havia pensat. 

(16)  a. Li farem (nosaltres) una festa sorpresa?  

b. Li faràs (tu) una festa sorpresa? 

Quan el subjecte és inanimat es pot confondre amb altres categories sintàctiques. 

Tradicionalment, el subjecte respon a la pregunta “qui fa l’acció del verb?”, perquè el 

subjecte prototípic té el paper temàtic AGENT. Tanmateix, quan el subjecte és inanimat 

no pot ser agent i, per tant, es tracta d’un cas de subjecte perifèric, com en (17). Si 

seguim l’exemple anteriorment exposat, el fet que el subjecte es troba en posició 

postverbal tampoc ajuda a reconèixer-lo fàcilment. Així doncs, el subjecte pot no 

encapçalar l’oració, com (17), (18), (19) i (20), tots ells casos perifèrics. En aquest 

sentit, cal destacar que aquest context és prou freqüent en català perquè és una llengua 
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amb un ordre de mots relativament lliure
18

. La posposició del subjecte pot estar 

motivada per diverses causes, com és la construcció de subjectes excessivament llargs, 

com en (19), o la rematització, com en (20), entre d’altres. 

(17)  M’agraden molt els teus ulls. 

(18)  Acaba tu mateix els deures. 

(19)  Ha publicat una nova novel·la, l’escriptora alcoiana Isabel Clara-Simó. 

(20)  Vicent està malalt i no vindrà hui a classe. No t’ho ha dit, sa mare? 

A més a més, el subjecte pot fer un paper temàtic distint de l’AGENT, la qual cosa 

pot dificultar la seua categorització perquè s’allunya del subjecte prototípic, com es 

mostra en (21) on té el paper de TEMA i en (22) on és un EXPERIMENTADOR. 

(21)  Els excursionistes han arribat bé a casa (TEMA). 

(22)  El meu veí ha rebut un avís de desnonament (EXPERIMENTADOR). 

El subjecte que no concorda, és inanimat i és postverbal s’assembla al 

complement directe (CD), fet de semblança que s’accentua si el paper temàtic és TEMA. 

Tanmateix, malgrat el grau de similitud amb el CD, haurem de tractar-lo com un 

subjecte poc prototípic com en (23), perquè existeix una concordança entre el verb i el 

subjecte: 

(23)  a. Ha arribat un paquet (TEMA). 

b. Han arribat dos paquets (TEMA). 

En definitiva, la concordança entre el verb i el sintagma nominal és una condició 

suficient per a determinar que aquest realitza la funció de subjecte, malgrat que aquest 

tret no és necessari si es tracta d’un verb no conjugat, com en (15), context on haurem 

de conjugar el verb, com es mostra en (16) per a provar d’identificar la funció sintàctica 

de subjecte. 

3.2.2. El complement directe 

La funció sintàctica de complement directe (CD) es caracteritza perquè és 

exigida lèxicament per una predicació verbal, és a dir, funciona com a argument intern. 

A diferència del subjecte, el CD no concorda amb el verb, se situa immediatament 
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darrere d’aquest i prototípicament no va introduït per una preposició. A més a més, en 

català el CD prototípic és un sintagma nominal que té el paper temàtic TEMA i és 

inanimat, com en (24)
19

. 

(24)  a. M’he pres l’aspirina després de dinar (TEMA). 

b. S’ha comprat un vestit (TEMA). 

Malgrat que els trets anteriorment mencionats són els que caracteritzen un 

complement directe prototípic, aquesta funció sintàctica pot aparèixer en altres 

contextos. Per tant, un CD serà perifèric en la mesura que no complisca alguna de les 

condicions anteriorment mencionades, fet que l’acostarà a altres categories amb les 

quals es pot confondre. En alguns contextos, el complement directe pot anteposar-se a la 

forma verbal, com en (25a) o no anar immediatament després del verb, com en (25b). 

(25)  a. El pa, l’has d’anar a comprar al forn de la cantonada. 

b. Has de lliurar abans de les 12 el treball que encara tens a mitges. 

En altres casos, el complement directe pot tindre un paper temàtic diferent de 

TEMA. En aquest sentit, un CD perifèric pot tindre el paper temàtic EXPERIMENTADOR, 

com en (26a), ORIGEN, com en (26b) o RESULTAT, com en (26c). En aquests contextos, el 

complement directe es pot confondre amb el complement indirecte, com en (26a), o 

amb el complement circumstancial de lloc, com en (26b). 

(26)  a. L’home maltractava el seu gos (EXPERIMENTADOR). 

b. Van abandonar el país la setmana passada (ORIGEN). 

c. Aquesta pel·lícula ha guanyat un premi internacional (RESULTAT). 

A més a més, malgrat que el complement directe prototípic és inanimat, aquest 

també pot ser animat en contextos perifèrics, com en (26a) i (27a). En aquests 

contextos, el CD es pot confondre amb el subjecte, sobretot quan encapçala l’oració, 

com en (27b). A més, quan el complement directe està encapçalat per la preposició a es 

pot confondre amb el complement indirecte, ja que el CD pren la forma d’un sintagma 

preposicional, com en (27b) i (27c). 

(27)  a. He vist les teues cosines aquest matí. 
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b. A les teues cosines he vist aquest matí. 

c. He vist a Maria quan tornava del supermercat. 

La utilització de la preposició a per encapçalar el complement directe està 

limitada a casos molt concrets per evitar l’agramaticalitat, com davant d’un pronom 

personal fort, com en (28a); davant la construcció recíproca l’un a l’altre, com en (28b); 

i en casos ambigus a causa de la posposició del subjecte, com en (28c). L’ús de la 

preposició a també sol utilitzar-se quan el CD és definit, animat i està dislocat, com en 

(28d); amb els pronoms indefinits tothom, tots, algú i ningú i amb interrogatius o 

relatius ambigus, com en (28e); i davant pronoms indefinits i de nom propi de persona, 

com en (28f)
20

. 

(28)  a. Els convidaré a ells al meu casament. 

b. Es necessiten l’un a l’altre. 

c. En la final de la copa va guanyar el Barça al Madrid. 

d. Als adolescents, ja no els controla ningú. 

e. A qui ha visitat el metge? Encara no ha visitat (a) ningú. 

f. Has vist (a) algú? He vist (a) Pere quan eixia de casa. 

En definitiva, davant d’un sintagma preposicional encapçalat per la preposició a, 

és útil fer la substitució pronominal per distingir si es tracta d’un complement directe, 

com en (28), o d’un complement indirecte, com es mostra en (29). 

(29)  a. He vist (a) Pere quan eixia de casa (CD). 

b. L’he vist quan eixia de casa (CD). 

c. El metge ha prohibit a Pere el consum d’alcohol (CI). 

d. El metge li ha prohibit el consum d’alcohol (CI). 

3.2.3. El complement indirecte 

La funció sintàctica de complement indirecte (CI) es caracteritza perquè és exigit 

lèxicament per un verb transitiu –selecciona un CD i un CI, com en (30)– o un verb 
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intransitiu –que regeix només un CI, com en (31)– i en ambdós casos el CI funciona 

com a argument intern. Pel que fa als trets d’un CI prototípic cal destacar que es tracta 

d’un sintagma proposicional (encapçalat per la preposició a), que se situa darrere del 

CD i davant dels complements circumstancials –en cas que n’hi haja–, és animat i té el 

paper temàtic META o EXPERIMENTADOR, com en (30)
21

. 

(30)  a. La professora ha comunicat els resultats als alumnes (META). 

b. L’accident d’autobús va causar contusions als viatgers (EXPERIMENTADOR). 

(31)  Marc no retruca mai a sa mare. 

Malgrat que els trets anteriorment mencionats són les que caracteritzen un 

complement indirecte prototípic, aquesta funció sintàctica pot aparèixer en altres 

contextos. Per tant, un CI serà perifèric en la mesura que no complisca alguna de les 

condicions anteriorment mencionades, fet que l’acostarà a altres categories amb les 

quals es pot confondre. En alguns contextos, el complement indirecte pot doblar-se, de 

manera que a més del pronom clític de complement indirecte, trobem que CI encapçala 

l’oració, fet que l’aproxima a la funció sintètica de subjecte. En aquest sentit, el 

complement indirecte no va immediatament posposat al verb o al complement directe, 

sinó que ocupa la part informativa de l’oració, i, fins i tot, pot aparèixer sense un CD, de 

manera que s’hi puga confondre amb ell, com en (32). A més, el complement indirecte 

pot tindre un paper temàtic diferent de META o EXPERIMENTADOR. En aquest sentit, un 

CI perifèric pot tindre el paper temàtic ORIGEN, com en (33). 

(32)  a. A ell, li agrada molt la pizza. 

b. Les olors fortes repugnen a ma mare. 

(33)  Van furtar-li el telèfon mòbil mentre esperava el metro (ORIGEN). 

Per acabar, malgrat que el complement indirecte prototípic és animat, aquest pot 

ser també inanimat, com es mostra en (34). En aquest últim context, el CI perifèric es 

pot confondre amb el complement circumstancial de lloc, raó per la qual cal aplicar el 

criteri de la pronominalització per distingir els casos difusos, com en (34) i en (35)
22

. 

(34)  a. Va donar un cop de mà al seu germà. 
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b. Li va donar un cop de mà (CI). 

(35)  a. Els bombers van donar un cop de mà a l’incendi de Gandia. 

b. Els bombers hi van donar un cop de mà (CCLL). 

3.2.4. El complement de règim verbal 

La funció sintàctica de complement de règim verbal (CRV) es caracteritza 

perquè és un sintagma preposicional exigit lèxicament pel verb, és a dir, és un argument 

intern. El CRV prototípic és un sintagma preposicional introduït per una preposició 

àtona, que se situa darrer del verb o darrer del CD –si n’hi ha–, és inanimat i sol tenir el 

paper temàtic TEMA, malgrat que pot tenir altres papers temàtics, com RESULTAT, 

INSTRUMENT, CAUSA, ORIGEN, META i LOCATIU, com en (36)
23

. 

(36)  a. Van parlar de futbol tota la nit (TEMA). 

b.  Pere sempre compta amb el seu germà (INSTRUMENT). 

Malgrat que els trets anteriorment mencionats són les que caracteritzen un 

complement de règim verbal prototípic, aquesta funció sintàctica pot aparèixer en altres 

contextos. En aquest sentit, un CRV serà perifèric en la mesura que no complisca 

alguna de les condicions anteriorment mencionades, fet que l’acostarà a altres categories 

com la del complement directe preposicional o la de complement circumstancial
24

. 

En algunes ocasions, el CRV no se situa immediatament en posició postverbal, 

sinó que va després d’un complement circumstancial, com en (37), o d’un complement 

directe, com en (38). En ambdós contextos, el CRV s’aproxima a un circumstancial, 

però és exigit pel verb fet que el diferencia d’un adjunt. En altres casos, malgrat que el 

CRV prototípic és inanimat, aquest complement també pot ser animat, com en (39). A 

més, en cas d’utilitzar un verb pseudocircumstancial –com anar, tornar, arribar, 

dirigir-se, entre d’altres– és fàcil confondre el CRV amb un complement 

circumstancial, com es mostra en (40)
25

. 

(37)  a. Va dividir el premi ràpidament en tres parts. 
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b. Pensava molt en aquell viatge. 

(38)  Va omplir el pitxer amb aigua fresca. 

(39)  Només pensa en ella. 

(40)  a. Tornaran de París demà. 

b. Ha arribat a l’escola mitja hora tard. 

3.2.5. El complement circumstancial 

La funció sintàctica de complement circumstancial (CC) es caracteritza perquè 

és un sintagma adverbial o preposicional que no és exigit lèxicament pel verb, és a dir, 

és un adjunt
26

. Els CC prototípics són aquells que indiquen temps, lloc i mode, com en 

(41a), (41b) i (41c), respectivament. 

(41)  a. Anirem al cinema demà (CCT). 

b. Prepararem la festa d’aniversari dins de casa (CCLL). 

c. Ha fet els deures molt bé (CCM). 

Com mostren aquests exemples, la posició prototípica dels CC és al final de 

l’oració. Tanmateix, cal destacar que aquesta funció sintàctica té una major mobilitat 

posicional que la resta de funcions i pot ocupar qualsevol lloc dins de l’oració. A més a 

més, com que es tracta d’un adjunt, el CC no té cap paper temàtic, sol ser inanimat i 

típicament els sintagmes estan introduïts per preposicions tòniques o locucions, com en 

(41). Per tant, són CC perifèrics aquells sintagmes que estan introduïts per preposicions 

àtones o els manifestats per un sintagma nominal, ja que són casos que l’aproximen al 

complement de règim verbal, com en (42)
27

. 

(42)  a. Va tornar el llibre (CD) a la biblioteca (CRV) a les tres (CCT). 

b. Va treballar tota la nit (CCT). 

Per acabar, a més dels trets tipus de circumstancials anteriors, cal destacar que 

en funció de les propietats lèxiques en trobem d’altres: instrumental, de companyia, de 

causa, de grau, final, benefactiu i el complement agent. 
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3.2.6. El complement agent 

Tal com s’ha apuntat anteriorment, el complement agent és un tipus de 

complement circumstancial i, per tant, es tracta d’un adjunt, és a dir, un complement 

que no és exigit pel verb. Respecte als trets prototípics d’aquesta funció, cal destacar 

que apareix en les oracions passives, està introduït per la preposició per i és animat, 

com en (43a). A més, aquest complement pot aparèixer en oracions pròximes a les 

passives amb un auxiliar distint de ser, com en (43b), i en certes oracions causatives, 

com en (43c)
28

. 

(43)  a. El xiquet fou rescatat pels bombers. 

b. L’horari de tutoria ve determinat pel director. 

c. El president es deixa aconsellar pel seu cap de comunicació. 

3.2.7. L’atribut 

Com hem vist fins ara, en les oracions amb predicació verbal, el verb selecciona 

uns arguments (subjecte i complements) i, de forma opcional, uns adjunts. Tanmateix, 

en altres casos la predicació és expressada per un element no verbal, com és el cas de les 

oracions atributives on la predicació recau en l’atribut
29

. 

L’atribut és l’únic constituent de l’oració atributiva que no es pot eliminar, ja 

que en aquesta funció sintàctica recau la predicació i, per tant, la frase mancaria de 

sentit complet. Els verbs de les oracions atributives prototípiques són els copulatius ser, 

estar, i els quasicopulatius semblar i parèixer, que atorguen a l’oració un matís modal. 

A més, l’atribut prototípic sol prendre la forma d’un sintagma adjectival o un sintagma 

nominal i aquest se situa immediatament després de la forma verbal, com en (44). A 

més dels verbs atributius prototípics, les oracions atributives poden estar formades per 

verbs semiatributius –com ara, trobar-se, fer-se, tornar-se, esdevenir–, que equivalen 

als primers però amb un matís aspectual més concret, com en (45)
30

. 
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 Institut d’Estudis Catalans (2016) “13.6.1.8. Complement agent” en Gramàtica de la llengua catalana. 

Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Pàg. 503-504. 
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 Institut d’Estudis Catalans (2016) “22.1. La predicació no verbal: l’atribut i el predicatiu” en Gramàtica 
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(44)  a. El meu germà és molt alt. 

b. El gos està intranquil. 

c. El xiquet pareix un futbolista professional. 

d. Mariona sembla una bona xiqueta. 

(45)  a. Maria es troba malalta. 

b. El millor amic s’ha tornat molt antipàtic. 

3.2.8. El complement predicatiu 

Les oracions amb un complement predicatiu es caracteritzen perquè es realitzen 

dues predicacions: una verbal (PV) i una altra no verbal (PNV), que s’identifica amb 

una oració copulativa i correspon al complement predicatiu, com en (46). 

(46)  a. Laia dormia (PV) tranquil·la (PNV). 

b. Les xiquetes dormien (PV) tranquil·les (PNV). 

El complement predicatiu prototípic sol ser un sintagma adjectival o un sintagma 

nominal que concorda amb gènere i nombre amb el subjecte i que aporta un significat 

modal a l’oració. És per aquest fet que pot confondre’s amb un circumstancial, com es 

mostra en (47). 

(47)  a. Marc estudiava tranquil (C Predicatiu). 

b. Marc feia els deures tranquil·lament (CCM). 

A més, el complement predicatiu també pot establir una relació predicativa amb 

el complement directe que l’acompanya, la qual cosa l’aproxima a un complement del 

nom i es pot confondre amb aquest, com es mostra en (48)
31

. 

(48)  a. Alba ha comprat (PV) un portàtil (CD) a bon preu (PNV-C. Predicatiu). 

b. Els llogaters han tornat (PV) el pis (CD) en mal estat (PNV-C. Predicatiu). 
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4. L’ensenyament de les funcions sintàctiques de l’oració simple 

4.1. El tractament de les funcions sintàctiques de l’oració simple en els textos 

normatius  

La Llei Orgànica 8/2013 per a la millora de la qualitat educativa (LOMQE)
32

 –

coneguda popularment com la “llei Wert”
33

– és el document normatiu oficial vigent 

actualment que regula el sistema educatiu espanyol en les etapes de primària, secundària 

i batxillerat. Aquest document estableix els continguts generals que l’alumnat ha 

d’assolir en cadascuna de les etapes i estableix els criteris d’avaluació i d’organització 

perquè els objectius educatius siguen assolits. Pel que fa a l’etapa de batxillerat, el 

capítol III estableix el currículum i la distribució de competències. A més a més, en 

l’article 37 estableix la realització d’una avaluació final de batxillerat –coneguda 

tradicionalment com la Prova d’Accés a la Universitat (PAU)– que té un pes del 40% 

per establir la qualificació final de l’alumnat que accedeix a estudis superiors. 

Seguint les directrius de la LOMQE, el Reial Decret 1105/2014
34

 estableix el 

currículum bàsic de l'educació secundària obligatòria (ESO) i del batxillerat. Aquest 

document legislatiu d’àmbit espanyol estableix les principals directrius que cadascun 

dels governs autonòmics amb competència en matèria d’educació, com és el cas 

valencià, ha de seguir per desenvolupar la planificació de cadascuna de les etapes 

educatives, així com establir els continguts concrets de cada matèria i especificar els 

criteris d’avaluació. En el cas valencià, el Decret 51/2018 del Consell
35

 estableix el 

currículum, els criteris d’avaluació, així com la distribució horària de matèries en 

cadascun dels cursos de l'ESO i del batxillerat a la Comunitat Valenciana. 

                                                 
32

 Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMQE). 
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En definitiva, el currículum de batxillerat de Valencià: Llengua i Literatura
36

 és 

el document oficial de partida per conèixer quins són els continguts concrets que 

l’alumnat ha d’assolir en cada etapa educativa, com és el cas concret de les funcions 

sintàctiques de l’oració simple en 2n de batxillerat. A més a més, cal saber també de 

quina manera s’avaluen aquests coneixements sintàctics en les proves finals d’aquesta 

etapa, per així analitzar l’adequació del tractament d’aquests continguts en els llibres de 

text analitzats, així com per a la creació de la unitat didàctica proposada. 

4.1.1. El currículum de batxillerat de Valencià: Llengua i Literatura (LOMQE) 

El currículum recull els continguts, els criteris d’avaluació i les competències a 

assolir per part de l’alumnat, en aquest cas de l’assignatura Valencià: Llengua i 

Literatura. La inclusió d’aquesta assignatura en l’etapa de batxillerat respon a la 

necessitat de consolidar la competència comunicativa dels estudiants en la llengua 

cooficial del País Valencià. 

En concret, el currículum de Valencià: Llengua i Literatura està organitzat en 

quatre blocs: escoltar i parlar, llegir i escriure, coneixement de la llengua i literatura. 

Segons estableix el mateix currículum, el tercer d’aquests apartats “es basa en la 

necessitat de reflexionar sobre els elements que conformen la llengua i sobre els 

mecanismes lingüístics que regeixen la comunicació, és a dir, sistematitza 

l’aprenentatge dels elements lingüístics necessaris per a utilitzar correctament les 

destreses lingüístiques a què s’ha fet referència anteriorment”
37

. Per tant, els continguts 

concrets relacionats amb la sintaxi, i més concretament, les funcions sintàctiques de 

l’oració simple, s’especifiquen en el “Bloc 3: Coneixement de la llengua”. 

Entre els continguts relacionats amb les funcions sintàctiques de l’oració simple, 

el currículum estableix que l’alumnat de 1r i 2n de batxillerat ha de dominar el 

reconeixement i explicació d’estructures sintàctiques simples, així com les funcions 

sintàctiques que exerceixen les paraules i els grups de paraules que les componen, 

contingut comú en aquesta etapa educativa a l’assignatura Llengua Castellana i 

Literatura. 
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Pel que fa als continguts específics de l’assignatura de valencià, es detalla que 

els estudiants de 1r de batxillerat han d’assolir la identificació de les categories 

gramaticals i caracterització morfològica, sintàctica i semàntica del substantiu, pronom, 

article, adjectiu i verb; mentre que entre els continguts de 2n de batxillerat es troba la 

identificació de la tipologia i funcions de categories gramaticals de l’adverbi, les 

preposicions, les conjuncions i les interjeccions. 

Respecte als criteris d’avaluació, el currículum estableix que l’alumnat de 1r de 

batxillerat ha de saber “caracteritzar morfològicament, sintàcticament i semànticament 

les categories gramaticals flexives per a identificar-ne les formes, funcions i significats, 

utilitzant la terminologia gramatical adequada”
38

. Per als estudiants de 2n batxillerat, a 

aquest objectiu s’hi suma saber identificar la tipologia i les funcions de les categories 

gramaticals i analitzar sintàcticament oracions compostes. L’objectiu de tot plegat és 

que l’alumnat que acaba l’etapa de batxillerat siga capaç d’aplicar les regles gramaticals 

de concordança entre les paraules, a fi de millorar la comprensió i producció de textos, 

expressar-se amb correcció oralment i per escrit i, en definitiva, utilitzar correctament la 

llengua. 

4.1.2. Les proves d’accés a la universitat (PAU) de Valencià: Llengua i Literatura
39

 

Les PAU que avaluen els coneixements de Valencià: Llengua i Literatura 

consten d’un total de nou preguntes a partir d’un text, les quals estan distribuïdes en tres 

blocs. En primer lloc, els examinands han de respondre quatre preguntes de comprensió 

del text, on l’estudiant ha de demostrar que és capaç d’identificar i explicar –amb un ús 

correcte i acurat de la llengua– el tema, l’estructura del text, fer-ne un resum, 

seleccionar paraules clau que demostren en quin registre està escrit i la tipologia textual 

d’aquest. En segon lloc, les preguntes relacionades amb la fonètica, el lèxic i la sintaxi 

es troben en l’apartat d’anàlisi lingüística del text. Per acabar, l’últim bloc, d’expressió i 

reflexió crítica, pretén que els estudiants demostren els coneixements sobre literatura 

que han adquirit durant l’etapa d’ESO i batxillerat, així com l’aportació d’arguments i 

idees pròpies relacionades amb allò que demana l’enunciat de la prova. 
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Pel que fa a les preguntes del bloc d’anàlisi lingüística del text, cal destacar que 

aquelles relacionades amb la sintaxi són recurrents, tant en la prova corresponent a la 

convocatòria ordinària que se celebra pel juny (model A) com en la prova extraordinària 

(model B). En la taula següent es troba recollida la tipologia d’exercicis sintàctics que 

han aparegut en la mostra analitzada de 36 proves de Valencià: Llengua i Literatura 

realitzades entre juny de 2010 i juliol de 2018
40

. 

Tipologia d’exercicis de sintaxi en les PAU de Valencià: Llengua i Literatura (2010-2018) 

Descripció de l’enunciat 
Nombre de vegades que 

ha aparegut l’exercici 

Identificació del tipus d’oració composta i la funció sintàctica que realitzen 

els elements subratllats. 
10 

Substitució dels complements subratllats per pronoms febles. 9 

Identificació dels complements als quals fan referència els pronoms febles 

subratllats i indicar-ne la funció sintàctica. 
7 

Connectors textuals. 5 

Cap exercici de sintaxi. 3 

Identificació del tipus d’oració subordinada. 1 

Elaboració pròpia. Font: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana
41

. 

Les dades mostren que en els últims anys els exercicis per identificar la funció 

sintàctica de l’oració simple i l’oració composta són freqüents en les PAU de Valencià: 

Llengua i Literatura, i és que només en tres de les 36 proves analitzades no ha aparegut 

cap exercici de sintaxi. La identificació dels distints complements de l’oració simple és 

clau perquè l’alumnat puga també resoldre de forma encertada aquells exercicis 

relacionats amb la substitució de complements per pronoms febles, així com aquells on 

es demana el tipus d’oració composta i la funció sintàctica que aquesta realitza. 

Cal destacar que la puntuació d’aquest exercici és un 10% de la nota total de 

l’examen, però, a més a més, cal apuntar que el treball de la sintaxi repercuteix 
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positivament en la producció de textos escrits. Per tant, és necessari que l’alumnat 

domine els conceptes relacionats amb la sintaxi més bàsics (objectiu d’anàlisi del 

present treball) per resoldre bé l’exercici corresponent d’anàlisi lingüística de les PAU, 

però també ha d’adquirir aquests coneixements sintàctics a fi de conèixer els 

mecanismes que regeixen la comprensió i expressió escrita, la qual cosa s’avalua en 

totes les parts de la prova. 

4.2. L’ensenyament de les funcions sintàctiques de l’oració simple en els llibres de 

text de 2n de batxillerat de Valencià: Llengua i Literatura
42

 

Per a conèixer com és el tractament de les funcions sintàctiques de l’oració 

simple en els llibres de text actuals de 2n de batxillerat de Valencià: Llengua i Literatura 

se n’ha fet una tria de huit de diferents editorials: Edicions Voramar-Santillana 

Educación, Grupo Anaya, Editorial Marfil, Edicions Bromera, SM Arrels, Oxford 

University Press España, Castellnou Editora Valenciana i Editorial Vicens Vives. 

Malgrat que tots els llibres de text segueixen el mateix currículum, el tractament de la 

sintaxi, i en concret de les funcions sintàctiques de l’oració simple, és diferent. 

Per començar, cal destacar que l’índex mostra com cadascuna de les editorials 

dels llibres analitzats tracta uns continguts i els organitza de maneres diverses. Pel que 

fa al manual d’Edicions Voramar-Santillana Educación trobem que conté un índex en 

forma de graella que resulta molt visual i on els continguts relacionats amb la sintaxi 

són fàcilment recognoscibles. De fet, al llarg de totes les unitats, dins del bloc 

“Paraules”, s’hi inclou un apartat de sintaxi que queda clarament separat de la resta de 

continguts. D’una manera semblant, l’Editorial Marfil, SM Arrels i Edicions Bromera 

també fan una aposta per indexar els continguts visualment amb colors i distribueixen al 

llarg de tot el temari –en la secció “Morfosintaxi”, el primer; en el bloc “Coneixement 

de la llengua”, el segon; i en l’apartat de “Gramàtica”, el tercer– els continguts 

sintàctics. Malgrat el diferent ús de nomenclatures, en tots tres casos els apartats 

dedicats a la llengua, i concretament relacionats amb la sintaxi, estan clarament 

diferenciats d’aquells continguts dedicats a la tipologia textual i a la literatura, que 

corresponen al primer i tercer bloc de preguntes de les PAU, respectivament. 

                                                 
42

 Per a més informació, consultar l’apartat d’annexos “9.3. Anàlisi dels continguts relacionats amb les 

funcions sintàctiques de l’oració simple en els llibres de text analitzats de 2n de batxillerat de Valencià: 

Llengua i Literatura”. Pàg. 62-80. 



30 

 

A diferència dels exemples anteriors, els llibres de text de Grupo Anaya, 

d’Oxford University Press España i de Castellnou Editora Valenciana presenten 

l’organització dels continguts de forma poc visual. En general, configuren l’índex dels 

manuals en forma de llista, de manera que és difícil reconèixer en quines unitats es 

treballen els continguts, en aquest cas, aquells relacionats amb les funcions sintàctiques 

de l’oració simple. Mentre que en els manuals mencionats anteriorment els continguts 

sintàctics es distribueixen al llarg de totes les unitats, en aquests tres últims casos, la 

distribució temàtica està dividida en blocs de temes. 

En el cas de l’editorial Grupo Anaya la distribució d’unitats es focalitzen 

principalment en la literatura i els exercicis proposats estan basats en comentaris de 

textos semblants als presentats en les PAU; per tant, els continguts sintàctics no tenen 

un paper tan destacat en el temari com els materials mencionats anteriorment. Pel que fa 

al llibre d’Oxford University Press España, el temari també està dividit en sis blocs: el 

primer està dedicat a la tipologia i el comentari de text (temes de l’1 al 4); el segon i el 

tercer apartat (unitats de la 5 a la 10) estan dedicats als aspectes lingüístics i 

sociolingüístics; i la literatura centra el quart, cinquè i sisè bloc (unitats 11 i 12, de la 13 

a la 16, i de la 17 a la 20, respectivament). D’una manera semblant, el manual de 

Castellnou Editora Valenciana presenta una divisió en blocs i un índex de continguts 

excessivament llarg que ocupa fins a set pàgines. 

Pel que fa a la distribució dels continguts inclosos en el llibre de l’Editorial 

Vicens Vives, huitè llibre de text analitzat, cal destacar que no tracta els aspectes 

sintàctics de l’oració simple, sinó que tracta directament l’oració composta sense fer cap 

repàs de les funcions sintàctiques bàsiques, com mostra l’índex. 

Quant al tractament de l’explicació teòrica relacionada amb les funcions 

sintàctiques de l’oració simple, cal destacar que entre els huit llibres analitzats només un 

fa un tractament de la sintaxi de forma clara des de l’enfocament de la lingüística 

cognitiva: Llengua i literatura. Batxillerat 2 d’Edicions Voramar-Santillana Educación. 

En aquest sentit, aquest manual descriu i categoritza les funcions sintàctiques de 

l’oració simple a partir de trets, com el tipus de sintagma, l’animacitat i el paper 

semàntic, com mostra el següent fragment: “[...] encara que generalment el CD té la 

forma de SN i té caràcter inanimat (referit a coses), també es pot donar el cas que tinga 

caràcter animat (referit a les persones) [...] el SN que actua com a CD assumeix el paper 

de pacient o tema” (Grence i Gregori, 2016:63). 
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En aquest sentit, cal destacar que aquest és l’únic dels huit manuals analitzats 

que parla obertament de casos prototípics i, per tant, s’allunya del tractament tradicional 

de la sintaxi: “El complement indirecte més prototípic adopta la forma de SP introduït 

per la preposició a i és exigit pel significat del verb de l’oració” (Grence i Gregori, 

2016:84). A més a més, també tracta els casos no prototípics, de manera que l’alumnat 

té una visió general dels contextos on pot aparèixer cadascun dels complements: 

“Encara que prototípicament el complement indirecte té un caràcter animat, en algun 

cas pot estar representat per un element inanimat” (Grence i Gregori, 2016:85). En 

aquesta mateixa direcció, aquest llibre de text tracta les semblances entre les funcions 

sintàctiques més pròximes: (sobre el CRV) “[...] s’assembla al CD en el fet que és exigit 

pel verb i manifesta una funció semàntica neutra; però se n’aparta perquè, a diferència 

del CD, té sempre una forma preposicional” (Grence i Gregori, 2016:86). Un altre dels 

aspectes a destacar del manual de Santillana és que diferencia clarament la predicació 

verbal de la no verbal, fet que permet a l’estudiant distingir l’atribut i el predicat 

clarament de la resta de complements: “Els complements predicatius adquireixen dins 

de l’oració un paper secundari enfront de la predicació verbal; per contra, els atributs 

tenen un paper bàsic i deixen en un segon pla la predicació verbal” (Grence i Gregori, 

2016:108). En conjunt, l’explicació teòrica de les funcions sintàctiques bàsiques de 

l’oració simple segueix la lingüística cognitiva i estableix els casos prototípics i no 

prototípics en cadascuna d’elles a partir de feixos de trets: tipus de sintagma, 

l’animacitat, la predicació (verbal o no verbal) si és exigit o no pel verb, el paper 

temàtic i la posició que ocupa en l’oració. 

D’una manera semblant, però més tímida, Paraules i lletres. Valencià: Llengua i 

Literatura 2n batxillerat de l’Editorial Marfil fa una aproximació a la lingüística 

cognitiva i categoritza les distintes funcions en relació a la posició que ocupa en 

l’oració, el tipus de sintagma, si és exigit o no pel verb, la concordança amb el verb, 

l’animacitat, el paper temàtic i la pronominalització: (sobre el subjecte) “[...] es col·loca 

normalment a l’esquerra del verb. Ara et donem els trets que el caracteritzen de manera 

general: tipus de sintagma: SN; l’exigeix el verb? Sí; concorda amb el verb en nombre i 

persona? Sí; sol ser persona? Sí, però n’hi ha que no ho són; posició: davant del verb; 

paper semàntic: normalment fa l’acció; quins pronoms febles el poden substituir? 

Normalment no es pot substituir” (Martines: 2012:55). Tanmateix, aquest manual no 

tracta els casos menys prototípics. 
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Per la seua banda, Llengua i literatura 2. Batxillerat de l’editorial SM Arrels, 

tracta les funcions sintàctiques de l’oració simple a partir de la forma que prenen (tipus 

de sintagma) i si són exigits o no pel verb, però en cap cas parla de prototips, sinó que fa 

generalitzacions, la qual cosa l’allunya de la lingüística cognitiva. Per exemple, en el 

cas de la definició del complement directe, aquest manual explica que “generalment està 

format per un grup nominal, exigit semànticament per un verb transitiu” (Coret, 

Martínez i Signes, 2016:63). 

Pel que fa als quatre manuals analitzats restants que tracten les funcions 

sintàctiques, cal destacar que cap d’ells les tracta de forma separada i diferenciada, com 

sí que ho fan els manuals ja mencionats. El fet que aquests continguts sintàctics s’hagen 

vist ja en el primer curs de batxillerat, pot respondre aquesta absència. Nexe 2 

Batxillerat. Valencià: Llengua i Literatura d’Edicions Bromera; Batxillerat. Valencià: 

Llengua i Literatura 2 del Grupo Anaya; Nou Vents. Valencià: Llengua i Literatura 2 

de Castellnou Editora Valenciana; i Inicia Dual. Valencià: Llengua i Literatura. 

Batxillerat 2 d’Oxford University Press España tracten directament les funcions 

sintàctiques bàsiques de l’oració simple en relació a la pronominalització, sense fer un 

repàs de cadascuna de les funcions per separat. Aquest últim bloc de manuals segueixen 

un enfocament tradicional i en cap cas fan una diferenciació entre els casos prototípics i 

perifèrics. 

Pel que fa als exemples que acompanyen l’explicació teòrica, cal destacar que en 

tots els manuals s’aporten oracions curtes aïllades de context per exemplificar les 

explicacions de cadascuna de les funcions sintàctiques. De la mateixa manera, en la 

gran majoria d’exercicis sintàctics se’n presenten oracions separades del context. L’únic 

dels llibres de text analitzats que proposa exercicis seguint les directrius de la lingüística 

cognitiva –de la mateixa manera que ho fa amb l’explicació teòrica– és el llibre de text 

d’Edicions Voramar-Santillana Educación. N’és un clar exemple l’activitat 12 de la 

pàgina 19, que consisteix a completar una graella amb les cinc categories principals 

(substantiu, adjectiu, verb, adverbi i preposició) segons presenten o no els trets indicats 

(variació morfològica, sèrie oberta, significat bàsic, nuclearitzat). També són freqüents 

en aquest manual els exercicis amb textos breus, com l’activitat 11 i 19 de la pàgina 19 i 

21, respectivament. Pel que fa al manual de l’Editorial Marfil, cal destacar que l’anàlisi 

que proposa és entre claudàtors, a diferència de la resta que mostren l’anàlisi sintàctica 

en forma lineal. En aquest llibre de text també trobem algun exercici que l’aproxima a la 
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lingüística cognitiva, com l’activitat 23 de la pàgina 55 on es demana que l’estudiant 

identifique els trets del subjecte. Tanmateix, aquest tipus d’exercicis no són molt 

freqüents i en la majoria d’ells es presenten oracions aïllades. 

Quant a la tipologia d’exercicis presentats en el llibre de text de l’editorial SM 

Arrels, cal destacar que aquest manual presenta activitats de creació de textos lliures a 

partir d’unes imatges, com el 3 de la pàgina 31 i 63. El fet de fomentar l’expressió 

escrita per a treballar els conceptes sintàctics apropa aquests conceptes als estudiants, 

pel fet que l’alumnat pot comprovar que ell mateix produeix aquest tipus d’estructures 

sintàctiques. A més a més, en aquest manual també són comuns els exercicis amb textos 

breus per identificar la funció sintàctica dels complements (com el 3 de la pàgina 96) o 

els pronoms subratllats (com el 2 de la pàgina 125). També cal remarcar que aquest 

manual aposta per un aprenentatge significatiu i és per això que de vegades utilitza 

materials reals, com per exemple, un cartell publicitari per treballar la funció dels 

pronoms febles (activitat 1 de la pàgina 124). 

Respecte a la resta de manuals analitzats, cal dir que segueixen l’enfocament de 

la gramàtica dels últims anys i es basen en exercicis amb oracions aïllades de context. A 

més d’aquesta tipologia d’activitats, en el llibre de text d’Edicions Bromera, cada unitat 

està encapçalada per un comentari de text guiat, amb la mateixa estructura de les PAU, i 

un segon text a partir del qual es fan les preguntes de sintaxi que corresponen al segon 

bloc de les preguntes de la prova. Per la seua banda, el manual d’Oxford University 

Press España també presenta al final de cada unitat un comentari de text amb preguntes 

semblants a l’examen preuniversitari. A més a més, aquest llibre de text també inclou 

exercicis amb textos molt breus i algunes de les activitats estan relacionades les unes 

amb les altres, com per exemple la 2, la 3 i la 4 de la pàgina 89. 

Per acabar, el manual del Grupo Anaya presenta els exercicis de sintaxi dins de 

l’apartat de comentari d’un text, on s’inclouen activitats semblants a la prova d’accés. 

Pel que fa al llibre de text de Castellnou Editora Valenciana, també conté en l’apartat 

d’annexos sis models de proves resoltes, on s’inclouen i es facilita el solucionari de les 

activitats sobre sintaxi. Pel que fa a la resta d’exercicis d’aquest manual només trobem 

dos exercicis de sintaxi a partir de textos breus (com el 27 i 28 de la pàgina 161), mentre 

que la resta són activitats a partir d’oracions aïllades del context que segueixen el model 

de tractament de la gramàtica en els llibres de text més generalitzat en els últims anys. 
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5. Proposta didàctica 

5.1. Introducció i justificació  

La proposta didàctica presentada està pensada per a dur-se a terme a l'IES la 

Vall de Segó
43

, un centre públic que ofereix formació secundària i de batxillerat. Aquest 

està situat al terme municipal de Benifairó de les Valls, al nord-est de la província de 

València i acull els estudiants residents de la subcomarca de Les Valls, la qual està 

formada per Faura, Benifairó de les Valls, Quartell, Quart de les Valls i Benavites. Les 

cinc poblacions formen la Mancomunitat de les Valls i comparteixen determinats 

serveis públics, com la formació secundària i de batxillerat. Cal destacar que aquesta 

zona del Camp de Morvedre antigament era coneguda com la Vall de Segó, topònim 

d'on pren nom l'actual institut. 

La primera llengua de la majoria dels alumnes del centre és el valencià, encara 

que alguns d'ells provenen de famílies que han emigrat de ciutats properes 

castellanoparlants o d'altres països. Malgrat la diversa procedència lingüística dels 

estudiants, la major part de l’alumnat té un bon grau de competència lingüística en 

valencià, perquè els col·legis públics infantils i de primària de la zona tenen el 

Programa d'Immersió Lingüística en Valencià, la qual cosa permet que els estudiants es 

formen des de ben menuts en aquesta llengua. En total el centre acull uns 330 alumnes i 

la majoria d'ells són nascuts a un dels cinc municipis de la subcomarca de Les Valls. 

En els últims anys, la docència de les assignatures segueix un model plurilingüe 

en valencià, castellà i anglès, en una proporció del 50%, el 30% i el 20% de les hores 

lectives, respectivament
44

. Pel que fa a l'educació postobligatòria, el centre ofereix dos 

grups de batxillerat: 1r i 2n curs. En aquests grups els estudiants cursen junts les 

assignatures comunes i es desdoblen per fer les matèries corresponents a una de les tres 

modalitats de batxillerat que s’hi ofereix: científic, humanitats i ciències socials
45

. 

                                                 
43

 IES la Vall de Segó. València: Conselleria d’Educació. <https://bit.ly/2E1Y6vp> [data de consulta: 29 

de novembre de 2018]. 

44
 IES la Vall de Segó (desembre de 2014) Projecte lingüístic. València: IES la Vall de Segó. 

<https://bit.ly/2BEW2qz> [data de consulta: 29 de novembre de 2018]. 

45
 IES la Vall de Segó (curs escolar 2013-2014) Projecte educatiu de Centre. València: IES la Vall de 

Segó. <https://bit.ly/2KJdDQY> [data de consulta: 29 de novembre de 2018]. 

https://bit.ly/2E1Y6vp
https://bit.ly/2BEW2qz
https://bit.ly/2KJdDQY
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La formació en el centre pretén donar les eines per formar a persones autònomes 

en el procés d'aprenentatge. És per això que són comunes les exposicions a classe 

preparades per part de l'alumnat i activitats significatives relacionades amb el seu 

voltant més pròxim. 

5.2. Metodologia 

El producte final que es demana en aquesta seqüència didàctica és la creació 

d’un text turístic digital, així com una exposició oral davant del grup de classe. El 

treball durant tot el procés es farà en xicotets grups, la qual cosa fomenta l’aprenentatge 

cooperatiu i col·laboratiu. A més a més, la tasca pretén que l’aprenentatge siga 

significatiu, i és per això que es presenta una tasca a resoldre que els connecta amb el 

seu entorn més proper. L’ús de les TIC per a elaborar el producte final pretén crear un 

producte real que els alumnes puguen utilitzar més enllà de l’aula, la qual cosa pretén 

fomentar la creativitat i la motivació per part de l’alumnat. 

Les competències lingüístiques que es treballen al llarg de la seqüència didàctica 

proposada són: en primer lloc, la comprensió escrita, per a realitzar les activitats de 

comprensió que es proposen a la unitat didàctica; en segon lloc, la comprensió i 

expressió oral, durant les sessions de classe i per acordar les tasques a realitzar en grup, 

així com durant la sessió de la presentació a l’aula davant dels seus companys i 

companyes; i en tercer i últim lloc, l’expressió escrita, per a escriure el text que han 

d’entregar, així com la valoració personal de l’última activitat de la seqüència didàctica. 

5.3. Objectius generals i específics 

A grans trets la seqüència didàctica presentada pretén que els alumnes milloren i 

aprenguen estratègies que els ajuden a: treballar en equip; assumir un rol dins del grup; 

conèixer aspectes socioculturals i històrics del seu voltant més proper; utilitzar les TIC 

per crear una presentació oral; seleccionar i distingir les principals funcions sintàctiques 

bàsiques, més concretament, el subjecte i el complement circumstancial de lloc en un 

text descriptiu i informatiu; i treballar les distintes competències lingüístiques 

(comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral i expressió escrita). 
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Pel que fa als objectius específics i a les competències, segons recull el 

currículum de batxillerat
46

, la seqüència proposada pretén assolir els següents objectius: 

Objectius específics Competències
47

 

Actuar eficaçment en equips de treball i conèixer estructures i tècniques 

d’aprenentatges cooperatives. 

CAA, CSC i SIEE. 

Assumir distints rols en equips de treball, responsabilitzar-se de forma eficaç en 

la resolució de tasques i fomentar la solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat. 

CAA, CSC i SIEE. 

Aplicar els coneixements de la tipologia i de les propietats textuals en la 

producció de textos expositius amb un llenguatge estàndard i no discriminatori. 

CCLI, CAA i CSC. 

Identificar la tipologia i funcions de les categories gramaticals no flexives per a 

usar correctament la llengua. 

CCLI. 

Buscar, localitzar i extraure informació de diferents tipus de textos, fonts 

documentals i biblioteques, així com utilitzar procediments per a la citació 

bibliogràfica i usar tècniques de síntesi de la informació. 

CCLI, CAA, CSC i 

SIEE. 

Emmagatzemar la informació digital en dispositius informàtics i en xarxa, usar 

eines digitals especialitzades, diccionaris i enciclopèdies en línia, etc., així com 

utilitzar les TIC en totes les fases del procés d’elaboració d’un projecte. 

CD. 

Escalar, rotar i retallar imatges. Conèixer i usar els drets d’autor i llicències de 

publicació. 

CD i CSC. 

Produir textos orals expositius i argumentatius, així com aquells que generen els 

aprenentatges i projectes de treball. 

CCLI i SIEE. 

Elaborar presentacions orals. CCLI i CAA. 

Construir un producte o meta col·lectiu compartint informació i recursos. CCLI, CD, CAA, 

CSC, SIEE i CEC. 

                                                 
46

 Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana. Currículum LOMQE d’ESO i Batxillerat. 

<https://bit.ly/2LBtWjk> [data de consulta: 12 d’octubre de 2018]. 

47
 Competència en comunicació lingüística (CCLI), Competència en matemàtica i competències bàsiques 

en ciència i tecnologia (CMCT), Competència digital (CD), Competència en aprendre a aprendre (CAA), 

Competències socials i cíviques (CSC), Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEE) i Consciència i 

expressions culturals (CEC). 

https://bit.ly/2LBtWjk
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5.4. Nivell de l’alumnat 

La seqüència didàctica presentada està destinada a l’alumnat de 2n de batxillerat 

de l’assignatura Valencià: Llengua i Literatura. 

5.5. Temporització 

La proposta consta de cinc sessions, de treball en grup amb el docent, i un mínim 

de cinc sessions més, de forma autònoma per part dels membres de l’equip durant la 

fase de documentació i creació del producte final. 

5.6. Espais i recursos 

Les activitats presentades estan pensades per a realitzar-se dins de l’aula –amb el 

suport del docent– i fora de l’aula on els estudiants puguen documentar-se i realitzar 

part de la tasca (biblioteca, ajuntament, internet, entre d’altres). 

5.7. Disseny 

Activitat 1. Lectura i enunciat. a) Llegiu amb atenció el tríptic turístic següent: 
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b) Contesta a les següents preguntes: 

1. Quina és la informació principal que s’hi recull? (situació geogràfica, clima, 

història...). 

2. Quina informació d’interès creus que hi falta? 

3. Com creus que es podria millorar la redacció del text? (correcció d’errors ortogràfics, 

l’estructura, informació complementària...). 

4. Tria el text d’un dels dos pobles que s’hi presenten (Quart de les Valls o Quartell) i 

identifica els subjectes i els complements circumstancials de lloc que hi trobes. 

5. A partir dels elements sintàctics que trobes, distingeix quins casos són prototípics i 

quins no ho són. 

Recorda que... 

Un mateix mot pot tenir funcions sintàctiques distintes en relació a la resta de 

constituents de l’oració on se situa i els seus trets distintius (tipus de sintagma, 

predicació, concordança, funció, paper temàtic, posició i animacitat): 

Quartell posseeix un ric patrimoni cultural (subjecte no prototípic: no animat). 

Vaig visitar Quartell ara fa quatre anys (CD no prototípic: paper temàtic META). 

Vaig néixer a Quartell ara fa 35 anys (CCLL no prototípic: argument extern). 

Activitat 2. La tasca. a) Llegiu amb atenció l’enunciat de la tasca a realitzar: 

La Mancomunitat de les Valls necessita actualitzar els fullets turístics actuals dels cinc 

pobles de les Valls per promocionar aquesta zona del Camp de Morvedre com a destinació 

turística. Dins de la campanya “Coneix el meu poble”, des de l’administració local ens han 

encarregat la producció i disseny de diversos textos expositius que mostren l’entorn, la cultura i 

les tradicions dels cinc pobles de les Valls. Aquests són els requisits mínims dels productes: 

- Entre 200-250 paraules. 

- El text s’ha d’escriure en valencià estàndard i normatiu. 

- Les fotografies utilitzades per acompanyar el text han de ser actuals. 

- El disseny del fullet turístic ha d’incloure el nom de la campanya i del poble que 

s’hi mostra (per exemple: “Coneix el meu poble: Faura”). 

- En la part inferior, s’hi ha d’incloure el nom dels autors, les fonts d’informació i 

l’origen de les fotografies utilitzades. 
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b) Debateu a l’aula quins altres aspectes creieu que deu tenir el producte que 

realitzareu (disseny, format, contingut, entre d’altres). 

c) Responeu a les següents preguntes: 

1. Quin tipus de llenguatge s’utilitza en un fullet turístic? 

2. Quins són els trets lingüístics que caracteritzaran el text que prepareu? (varietat 

diatòpica, tipus llenguatge –estàndard o col·loquial–, temps verbals –present, passat o 

futur–, tipologia textual – narració o descripció–, connectors textuals, així com el tipus 

d’oracions i les funcions sintàctiques més bàsiques, entre altres aspectes). 

Activitat 3. Formació dels grups. a) Llegiu amb atenció les tasques que ha de 

realitzar cadascun dels membres del grup i establiu els vostres rols. Cadascun dels 

membres del grup tindrà un paper assignat perquè el treball cooperatiu funcione de 

forma correcta. A més a més, cada membre del grup serà el responsable d’una part del 

producte final: 

- Representant i revisor: haurà d'informar el docent després de cada sessió de treball sobre 

en quin punt del treball està el grup, serà també l’encarregat de preguntar els dubtes al 

professor i informarà sobre els possibles entrebancs durant el procés. A més a més, serà 

l’encarregat que el producte final complisca els requisits mínims exigits i que estiga a punt 

segons la planificació establerta pel grup. 

- Planificador i càmera: serà l’encarregat de consensuar amb la resta del grup una 

planificació inicial amb un calendari orientatiu de totes les tasques a realitzar durant el 

procés i comunicar-ho al docent. També serà l’encarregat d’avisar i recordar a tots els 

membres del grup quan es concreten quedades per fer el treball fora de l’aula. A més a més, 

també serà l’encarregat de reunir les distintes fotografies necessàries per al fullet turístic i la 

presentació oral. 

- El tècnic de Google drive i documentalista: serà el responsable de crear i compartir amb la 

resta dels companys del grup un document de google docs on tots els membres del grup 

puguen aportar informació i idees per produir el text. També serà l’encarregat d’estar 

pendent dels canvis que s’hi produïsquen perquè tots els membres s’hi involucren i hi 

participen. A més a més, també serà l’encarregat de reunir tota la informació que hagen 

trobat tots els membres del grup. 
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- El secretari i el muntador
48

: serà l’encarregat de lliurar al docent la graella de l’exercici 

següent –apartat b)– on conste el nom del grup, els membres del grup i el poble escollit. 

També serà l’encarregat d’escriure i enviar al docent quins acords i quins avanços s'han fet 

en el treball després de cada sessió a l’aula. A més a més, també serà l’encarregat del suport 

visual que es presente durant l’exposició oral. 

b) Completeu la graella següent: 

 

Activitat 4. La planificació. Establiu el vostre propi calendari i repartiu les 

distintes tasques que heu de realitzar: 

 Fase de documentació (en línia, presencial visitant l’ajuntament del municipi...). 

 Fase de producció (ordenar i destriar la informació més important del material 

bibliogràfic recollit, redactar el text i dissenyar el fullet turístic). 

 Fase de revisió (revisar que el text té els trets lingüístics que establireu en l’activitat 

2c), revisar les errades ortogràfiques i l’estructura del text, entre altres aspectes). 

 Fase de presentació (preparar la presentació oral a l’aula). 

                                                 
48

 En cas que el grup estiga format per cinc membres, el rol de secretari serà rotatiu entre dues persones. 

 

Nom del grup: ______________________________________ 

Escolliu un dels cinc pobles de les Valls: 

 Faura 

 Benifairó de les Valls 

 Quart de les Valls 

 Quartell 

 Benavites 

Membres del grup: 

- Representat i revisor: ______________________________ 

- Planificador i càmera: _______________________________ 

- Tècnic de Google drive i documentalista: ________________ 

- Secretari i muntador: ________________________________ 
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Activitat 5. Recollida d’informació. Recolliu informació i imatges sobre el municipi 

que heu escollit (localització, llocs d’interès, festes i tradicions, monuments, zones 

verdes...). Podeu consultar el web de l’ajuntament que heu triat. 

Activitat 6. Redacció i disseny. Ordeneu el material, redacteu un text amb la 

informació recollida i dissenyeu el fullet turístic. Podeu fer el muntatge en qualsevol 

programa de maquetació com ara Microsoft word o Microsoft publisher. 

Activitat 7. Revisió. Reviseu el text final i feu-ne les modificacions oportunes. 

Activitat 8. Presentació oral. Prepareu una xicoteta presentació oral (d’uns 5 

minuts). En aquesta activitat explicareu davant dels vostres companys a l’aula com ha 

sigut el procés de creació del vostre fullet turístic. Com a mínim haureu d’explicar com 

ha sigut cadascuna de les fases d’elaboració del producte final, com ha funcionat el 

treball en grup, quin ha sigut el rol de cadascun dels membres, així com els possibles 

entrebancs que han sorgit durant el procés i com els heu solucionat. A més, cal que 

destaqueu durant la presentació els elements de connexió textual del vostre text, els 

subjectes i els complements circumstancials de lloc que componen el vostre text. 

Activitat 9. Comparteix el producte final. Distribuïu el fullet turístic a internet. 

Pugeu-lo en format digital al web de l’IES la Vall de Segó i compartiu-lo a les vostres 

xarxes socials perquè els vostres familiars i amics puguen veure el producte que heu 

creat. 

Activitat 10. Valoració de l'activitat. De forma individual escriviu una xicoteta 

valoració del treball. En aquest escrit deveu explicar quin ha sigut el vostre rol durant 

el procés de treball, què és allò que més us ha agradat, quina informació heu aprés que 

no sabíeu sobre el municipi que heu treballat, així com qualsevol altre comentari 

valoratiu sobre l’activitat. 
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5.8. Estructuració i tipologia de les activitats 

Fases Activitat Organització a l’aula Recursos materials Temps Criteris d’avaluació i correcció 

Introducció 

 

1 
Individual. Fullet turístic. 1 sessió a l’aula. Debat a l’aula per fer la correcció en veu alta 

entre tot el grup. 

2 
En xicotet grup i en gran 

grup. 

Enunciat de la tasca. 1 sessió a l’aula. Debat en gran grup per corregir les preguntes 

demanades. 

Planificació i 

producció 

3 En xicotet grup. Descripció dels rols. 1 sessió a l’aula. Rúbrica d’avaluació. 

4 En xicotet grup. Esquema amb les subtasques. 

5 
Individual i en xicotet 

grup. 

Internet i TICs. Diverses sessions fora 

de l’aula. 

Rúbrica d’avaluació. 

6 
Individual i en xicotet 

grup. 

Internet i TICs. Diverses sessions fora 

de l’aula. 

Rúbrica d’avaluació. 

Revisió 

7 
En xicotet grup. 

 

TICs. 1 sessió fora de l’aula. Rúbrica d’avaluació. 

8 
En xicotet grup. 

 

TICs i aula d’informàtica. 1 sessió a l’aula. Rúbrica d’avaluació. 

9 En xicotet grup. Aula d’informàtica. 1 sessió a l’aula. Rúbrica d’avaluació. 

10 Individual. Aula d’informàtica. Rúbrica d’avaluació. 
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5.9. Avaluació 

 Exemplar (10-9) Competent (8-7) Aprenent (6-5) Inicial (fins a 4) 

Criteri 1. Títol 

del fullet turístic 

i presentació. 

 

El fullet turístic està encapçalat pel 

títol de la campanya i el municipi, 

conté elements visuals de bona 

qualitat actuals, i a més a més, es 

presenta en format digital i en paper. 

 

El fullet turístic està encapçalat 

pel títol de la campanya i el 

municipi, conté elements visuals 

de bona qualitat i actuals, però no 

es presenta en format digital i en 

paper. 

 

El fullet turístic està encapçalat pel títol 

de la campanya i el municipi, però 

malgrat que conté elements visuals de 

bona qualitat aquests no són actuals, i 

no es presenta en format digital ni en 

paper. 

 

El fullet turístic no està encapçalat 

pel títol de la campanya i el 

municipi, no conté elements visuals 

i no es presenta en format digital ni 

en paper. 

Criteri 2. 

Extensió del text. 
 

El fullet turístic supera el mínim 

d’extensió demanada (més de 250 

paraules).  
 

El fullet s’adequa de forma 

òptima al mínim exigit (entre 225 

i 250 paraules). 
 

El fullet s’adequa al mínim exigit 

(entre 200 i 225 paraules).  
El fullet no arriba al mínim exigit 

(menys de 200 paraules). 

Criteri 3. 

Documentació i 

material utilitzat 

per a la 

realització del 

fullet turístic. 

 

El fullet turístic aprofundeix d’una 

manera detallada en la situació 

geogràfica, la història, el patrimoni, 

la gastronomia, la cultura, les festes i 

les tradicions del municipi triat.  

 

El fullet turístic aprofundeix 

d’una manera detallada només en 

alguns dels següents aspectes del 

municipi triat: la situació 

geogràfica, la història, el 

patrimoni, la gastronomia, la 

cultura, les festes i les tradicions. 

 

El fullet turístic tracta de forma breu i 

poc detallada la situació geogràfica, la 

història, el patrimoni, la gastronomia, 

la cultura, les festes i les tradicions del 

municipi triat. 

 

El fullet turístic tracta de forma 

breu i poc detallada només alguns 

dels següents aspectes del municipi 

triat: la situació geogràfica, la 

història, el patrimoni, la 

gastronomia, la cultura, les festes i 

les tradicions. 

 

Les fonts bibliogràfiques estan 

indicades clarament al final del fullet 

seguint les normes de citació i s’hi 

aporta bibliografia complementària. 

 

Les fonts bibliogràfiques estan 

indicades clarament al final del 

fullet seguint les normes de 

citació, però no s’aporta 

bibliografia complementària. 

 
Les fonts bibliogràfiques estan 

indicades al final del fullet, però no se 

segueixen els criteris de citació. 
 

No s’indiquen les fonts 

bibliogràfiques. 

Criteri 4. 

Contingut 

lingüístic del text 

del fullet turístic. 

 

El text expositiu en cadascuna de les 

parts que componen el fullet és clar, 

concís i presenta les característiques 

textuals pròpies d’un bon text 

(adequació, coherència i cohesió). 

 

El text expositiu en la major part 

del fullet és clar, concís i presenta 

les característiques textuals 

pròpies d’un bon text (adequació, 

coherència i cohesió). 

 

El text expositiu en la major part del 

fullet és poc clar, repetitiu i manca 

d’alguna de les característiques textuals 

pròpies d’un bon text (adequació, 

coherència i cohesió). 

 

El text expositiu en la major part 

del fullet manca de claredat, 

concisió i no presenta les 

característiques textuals pròpies 

d’un bon text (adequació, 

coherència i cohesió). 
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 Exemplar (10-9) Competent (8-7) Aprenent (6-5) Inicial (fins a 4) 

Criteri 5. 

Contingut 

lingüístic de la 

presentació oral. 

 

El text expositiu en la presentació 

oral del fullet és clar, concís i 

presenta les característiques textuals 

pròpies d’un bon text (adequació, 

coherència i cohesió), així com les 

pròpies de l’oralitat. 

 

El text expositiu en la presentació 

oral del fullet és clar, concís i 

presenta les característiques 

textuals pròpies d’un bon text 

(adequació, coherència i cohesió) 

i alguna errada d’oralitat puntual. 

 

El text expositiu en la presentació oral 

del fullet és poc clar, massa curt i 

manca d’alguna de les característiques 

textuals pròpies d’un bon text 

(adequació, coherència i cohesió), amb 

algunes errades d’oralitat. 

 

El text expositiu en la presentació 

oral del fullet manca de claredat, 

concisió, no presenta les 

característiques textuals pròpies 

d’un bon text (adequació, 

coherència i cohesió) i presenta 

errades freqüents d’oralitat. 

 
Presenta exemples clars i correctes de 

les funcions sintàctiques demanades 

(subjecte i CCLL), així com d’altres. 
 

Presenta exemples correctes de 

les funcions sintàctiques 

demanades (subjecte i CCLL), 

excepte algun error puntual. 

 

Presenta exemples correctes de les 

funcions sintàctiques demanades 

(subjecte i CCLL), però algunes d’elles 

són incorrectes.  

 

Presenta, en general, exemples 

incorrectes de les funcions 

sintàctiques demanades (subjecte i 

CCLL). 

Criteri 6. 

Contingut 

lingüístic de la 

valoració 

personal. 

 

El text expositiu-argumentatiu de la 

valoració personal és clar, concís i 

presenta les característiques textuals 

pròpies d’un bon text (adequació, 

coherència i cohesió). 

 

El text expositiu-argumentatiu de 

la valoració personal és clar i 

concís, però manca d’algunes de 

les característiques textuals 

pròpies d’un bon text (adequació, 

coherència i cohesió). 

 

El text expositiu-argumentatiu de la 

valoració personal és poc clar, massa 

extens i manca d’alguna de les 

característiques textuals pròpies d’un 

bon text (adequació, coherència i 

cohesió). 

 

El text expositiu-argumentatiu de la 

valoració personal manca de 

claredat, concisió i no presenta les 

característiques textuals pròpies 

d’un bon text (adequació, 

coherència i cohesió). 

 
El text de la valoració personal no 

presenta cap errada ortogràfica greu, 

ni d’accentuació, ni de dièresi. 
 

El text de la valoració personal 

presenta menys de 5 errades 

ortogràfiques greus i alguns errors 

d’accentuació o de dièresi. 

 

El text de la valoració personal 

presenta fins a 10 errades ortogràfiques 

greus i alguns errors d’accentuació o 

dièresi. 

 

El text de la valoració personal 

presenta més de 10 errades 

ortogràfiques greus i errors 

d’accentuació o dièresi. 

Criteri 7. Treball 

en grup. 
 

Tots els membres del grup han 

participat per a aconseguir metes 

comunes assumint diversos rols amb 

eficàcia i responsabilitat, i han 

utilitzat el diàleg per a resoldre 

conflictes i discrepàncies. 

 

La majoria dels membres del grup 

han participat per a aconseguir 

metes comunes assumint diversos 

rols amb eficàcia i responsabilitat, 

i han utilitzat el diàleg per a 

resoldre conflictes i 

discrepàncies. 

 

La majoria dels membres del grup han 

participat per a aconseguir metes 

comunes assumint diversos rols amb 

eficàcia i responsabilitat, però no han 

resolt algun dels conflictes i 

discrepàncies que han sorgit durant el 

procés. 

 

Els membres del grup no han 

participat per aconseguir metes 

comunes i no han resolt conflictes i 

discrepàncies importants que han 

impedit la finalització de la tasca. 

Criteri 8. Treball 

individual dins 

del grup. 

 

Tots els membres del grup han 

assumit amb responsabilitat el seu rol 

fins al final i han realitzat la totalitat 

de les tasques que cadascun dels rols 

requeria. 

 

La majoria dels membres del grup 

han assumit amb responsabilitat 

el seu rol fins al final i han 

realitzat la majoria de les tasques 

que cadascun dels rols requeria. 

 

La majoria dels membres del grup han 

assumit amb responsabilitat el seu rol, 

però no han realitzat algunes de les 

tasques que cadascun dels rols requeria. 

 

La majoria dels membres del grup 

han assumit el seu rol a l’inici de la 

tasca, però no han realitzat la 

majoria de les tasques que cadascun 

dels rols requeria durant el procés. 
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6. Conclusions 

El tractament de les funcions sintàctiques de l’oració simple en els llibres de text 

de 2n de batxillerat de Valencià: Llengua i Literatura segueix, en general, l’enfocament 

tradicional de la gramàtica dels últims anys. Cal destacar que tots els manuals analitzats 

en el present treball acompanyen l’explicació teòrica i la gran majoria d’exercicis 

sintàctics amb oracions curtes aïllades de context. Dels huit llibres de text utilitzats per 

fer l’anàlisi del present treball, només un –el de l’editorial Edicions Voramar-Santillana 

Educación– proposa exercicis i ofereix l’explicació teòrica de les funcions sintàctiques 

de l’oració simple a partir de la definició de trets i prototips, és a dir, segueix clarament 

les directrius de la lingüística cognitiva. 

Davant l’actual model d’ensenyament, amb un enfocament comunicatiu i on 

l’aprenent adquireix autonomia en el seu propi aprenentatge, com a docents també hem 

d’adaptar la manera d’ensenyar determinats tipus de conceptes, com són les funcions 

sintàctiques. Segons defensa Cuenca (2005), en l’actual enfocament comunicatiu la 

gramàtica queda subordinada a l’ús i, per tant, “l’aspecte més important de la 

vehiculació didàctica d’aquesta concepció és no tant descriure què és tal fenomen, sinó 

determinar per a què serveix comunicativament” (2005:40). En l’àmbit de la gramàtica, 

aquest model implica ensenyar les funcions sintàctiques des d’una perspectiva 

descriptiva, real i variada, que prenga com a punt de partida i com a meta la tipologia 

textual. Per tant, la identificació de les funcions sintàctiques a partir d’un text –i no a 

partir d’oracions aïllades de context–, així com la producció de textos –a partir dels 

quals l’alumnat puga identificar els conceptes gramaticals més importants– són aspectes 

clau en aquest canvi de metodologia. 

L’objectiu de la gramàtica, dins de l’enfocament comunicatiu, no hauria de ser la 

repetició d’anàlisi d’oracions simples isolades, sinó que hauria d’oferir als estudiants els 

trets de cadascuna de les funcions sintàctiques bàsiques, perquè a partir d’aquestes 

directrius puguen: en primer lloc, discernir i identificar dins d’un text aquestes funcions; 

i en segon lloc, prendre consciència de com les utilitzen en les produccions pròpies. El 

fet de fomentar l’expressió escrita per a treballar els conceptes sintàctics apropa aquests 

conceptes –d’una dificultat cognitiva elevada– als estudiants, pel fet que l’alumnat pot 

comprovar que ells mateixos produeixen –encara que siga de forma inconscient– aquest 

tipus d’estructures sintàctiques. 



46 

 

Pel que fa a les proves d’accés a la universitat (PAU) de Valencià: Llengua i 

Literatura, prop d’una tercera part d’aquest examen està dedicada a l’anàlisi lingüística, 

i un dels exercicis que es demana als aspirants a universitaris és que siguen capaços de 

discernir quines són les funcions sintàctiques de fragments subratllats a partir d’oracions 

extretes del text que encapçala la prova. Així doncs, el treball de la tipologia textual i el 

domini del llenguatge metalingüístic en relació amb l’anàlisi sintàctica és important 

perquè l’alumnat supere amb èxit aquesta prova. A més a més, en aquest tipus d’examen 

també es focalitza l’atenció en les produccions de textos breus, com ara realitzar un 

resum del text a analitzar (en la primera part de l’examen) o escriure una reflexió 

personal sobre algun aspecte de la literatura (en la tercera part de la prova). És per això 

que la sintaxi (cohesió), la pragmàtica (adequació) i la semàntica (coherència) han de 

treballar en una mateixa direcció, és a dir, l’estudiant ha de saber produir escrits amb les 

propietats textuals exigides. 

La unitat didàctica presentada –basada en la lingüística cognitiva, un enfocament 

comunicatiu, amb una metodologia de treball col·laboratiu i que persegueix un 

aprenentatge significatiu– només és un primer pas per presentar els continguts sintàctics 

a l’aula a partir de casos prototípics i perifèrics. Aquest enfocament representa una 

alternativa al tractament de la gramàtica que la majoria de llibres de text han realitzat 

fins al moment. En aquest sentit, la proposta pretén ser un punt de partida i oferir una 

possibilitat de com es podria apropar, d’una manera més pràctica, els continguts 

sintàctics als estudiants preuniversitaris, amb l’objectiu de dotar-los d’eines per 

enfrontar-se, d’una manera més global, a la PAU en la matèria de valencià. 

En definitiva, està a les mans dels docents modificar el tractament de la sintaxi a 

l’aula i encaminar les explicacions cap a una metodologia més comunicativa. Davant un 

nou model d’aprenentatge on l’alumnat pren autonomia, cal fer-los veure que la sintaxi 

és l’engranatge del llenguatge i que identificar els trets que regeixen els elements 

constitutius de les oracions els ajudarà a millorar la construcció dels seus textos escrits i 

orals, tant en valencià com en la resta d’assignatures. Perquè, més enllà d’aprovar un 

examen, el professorat ha de preparar l’alumnat perquè siga capaç d’expressar-se d’una 

manera correcta i eficaç en la llengua pròpia, i en aquest sentit, sens dubte, la sintaxi és 

la clau. 
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Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià. València. Diari 

Oficial de la Generalitat Valenciana, número 133. <https://bit.ly/2mimJJP> [data de 

consulta: 4 de maig de 2018]. 

Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa 

(LOMQE). <https://bit.ly/1mebNJ4> [data de consulta: 12 d’octubre de 2018]. 
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9. Annexos 

9.1. Categorització prototípica de les funcions sintàctiques bàsiques de l’oració simple en català 

Funció sintàctica Sintagma Predicació Concordança Tipus de 

funció 

Paper temàtic Posició i 

combinació 

Animacitat 

Subjecte (S) SN Verbal Sí, en nombre i 

persona amb el verb 

Argument 

extern 

AGENT S + V Sí 

Complement directe (CD) SN Verbal No Argument 

intern 

TEMA V + CD  No 

Complement indirecte (CI) SP = a + SN Verbal No Argument 

intern 

META 

EXPERIMENTADOR 

S + (CD +) CI Sí 

Complement de règim verbal 

(CRV) 

SP = P + SN Verbal No Argument 

extern 

TEMA V + CRV No 

Complement circumstancial (CC) SP / SAdv Verbal No Adjunt – Mobilitat posicional No 

Complement agent SP = per + SN Verbal No Adjunt – Final Sí 

Atribut SAdj / SN No verbal Sí, amb el subjecte Predicat – V + Atribut No 

Complement predicatiu SAdj / SN Verbal + no 

verbal 

Sí, amb el subjecte i 

el CD 

Predicat – V + C. Predicatiu No 

Elaboració pròpia a partir de Cuenca (2006:13)
49

. 

                                                 
49

 Cuenca, M. J. (2006) “Les funcions gramaticals” en Sintaxi catalana. Barcelona: FUOC. Pàg. 13. 
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9.2 Preguntes sobre sintaxi en les PAU de Valencià: Llengua i Literatura (2010-2018)
50

 

Any Convocatòria Model Enunciat Descripció del tipus d’exercici 

2010 

Ordinària 

(juny) 

A 

 

Substitució dels complements subratllats per 

pronoms febles. 

B 

 

Identificació del tipus d’oració subordinada. 

Extraordinària 

(setembre) 

A 

 

Identificació dels complements als quals fan 

referència els pronoms febles subratllats i 

indicar la funció sintàctica que realitzen. 

B 

 

Connectors textuals. 

                                                 
50

 Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana. Informació, guies i exàmens de les proves d'accés de cursos anteriors <https://bit.ly/2QL3Dsl> [data de consulta: 12 

d’abril de 2018]. 

https://bit.ly/2QL3Dsl
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2011 

Ordinària 

(juny) 

A 

 

Identificació dels complements als quals fan 

referència els pronoms febles subratllats i 

indicar la funció sintàctica que realitzen. 

B 

 

Identificació del tipus d’oració subordinada i 

la funció sintàctica que realitzen. 

Extraordinària 

(setembre) 

A Cap exercici de sintaxi.  

B 

 

Substitució dels complements subratllats per 

pronoms febles. 
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2012 

Ordinària 

(juny) 

A 

 

Identificació del tipus d’oració composta i la 

funció sintàctica que realitzen els elements 

subratllats. 

B 

 

Substitució dels complements subratllats per 

pronoms febles. 

Extraordinària 

(setembre) 

A Cap exercici de sintaxi.  

B 

 

Connectors textuals. 
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2013 

Ordinària 

(juny) 

A 

 

Identificació del tipus d’oració composta i la 

funció sintàctica que realitzen els elements 

subratllats. 

B 

 

Connectors textuals. 

Extraordinària 

(juliol) 

A 

 

Identificació del tipus d’oració composta i la 

funció sintàctica que realitzen els elements 

subratllats. 

B 

 

Substitució dels complements subratllats per 

pronoms febles. 
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2014 

Ordinària 

(juny) 

A Cap exercici de sintaxi.  

B 

 

Identificació del tipus d’oració composta i la 

funció sintàctica que realitzen els elements 

subratllats. 

Extraordinària 

(juliol)) 

A 

 

Connectors textuals. 

B 

 

Identificació dels complements als quals fan 

referència els pronoms febles subratllats i 

indicar la funció sintàctica que realitzen. 
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2015 

Ordinària 

(juny) 

A 

 

Identificació dels complements als quals fan 

referència els pronoms febles subratllats i 

indicar la funció sintàctica que realitzen. 

B 

 

Identificació del tipus d’oració composta i la 

funció sintàctica que realitzen els elements 

subratllats. 

Extraordinària 

(juliol) 

A 

 

Substitució dels complements subratllats per 

pronoms febles. 

B 

 

Connectors textuals. 



59 

 

2016 

Ordinària 

(juny) 

A 

 

Identificació dels complements als quals fan 

referència els pronoms febles subratllats i 

indicar la funció sintàctica que realitzen. 

B 

 

Substitució dels complements subratllats per 

pronoms febles. 

Extraordinària 

(juliol) 

A 

 

Identificació del tipus d’oració subordinada i 

la funció sintàctica que realitzen els elements 

subratllats. 

B 

 

Substitució dels complements subratllats per 

pronoms febles. 
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2017 

Ordinària 

(juny) 

A 

 

Identificació del tipus d’oració composta i la 

funció sintàctica que realitzen els elements 

subratllats. 

B 

 

Substitució dels complements subratllats per 

pronoms febles i identificació de la funció 

sintàctica que realitzen. 

Extraordinària 

(juliol) 

A 

 

Identificació dels complements als quals fan 

referència els pronoms febles subratllats i 

indicar la funció sintàctica que realitzen. 

B 

 

Identificació del tipus d’oració composta i la 

funció sintàctica que realitzen els elements 

subratllats. 
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2018 

Ordinària 

(juny) 

A 

 

Substitució dels complements subratllats per 

pronoms febles. 

B 

 

Identificació del tipus d’oració composta i la 

funció sintàctica que realitzen els elements 

subratllats. 

Extraordinària 

(juliol) 

A 

 

Substitució dels complements subratllats per 

pronoms febles. 

B 

 

Identificació del tipus d’oració composta i la 

funció sintàctica que realitzen els elements 

subratllats. 
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9.3. Anàlisi dels continguts relacionats amb les funcions sintàctiques de l’oració simple en els llibres de text analitzats de 2n de batxillerat 

de Valencià: Llengua i Literatura 

Nom del llibre: Llengua i literatura. Batxillerat 2. Projecte Saber Fer. Sèrie Comunica. 

Autors: Grence, T. i Gregori, I. (dir.) Any: 2016 Editorial: Edicions Voramar-Santillana Educación. 

Unitat 

Explicació teòrica Exercicis 

Pàg. 

Secció 

(apartats) 

[subapartat] 

Descripció 
Tipus 

d’exemples 
Pàg. Núm. Descripció del tipus d’exercicis 

1 

18-19 

3. Morfosintaxi 

( 3.1 Introducció 

a la sintaxi). 

Definició dels 

conceptes bàsic 

relacionats amb la 

sintaxi (categoria, 

sintagma, oració). 

Aïllats del 

context. 
19 

10 Respondre unes preguntes a partir d’un exemple aïllat de context. 

11 Identificar les categories a partir d’un text breu. 

12 

Completar una graella amb les cinc categories principals (substantiu, 

adjectiu, verb, adverbi i preposició) segons presenten o no els trets indicats 

(variació morfològica, sèrie oberta, significat bàsic, nuclearitzat). 

13 Relacionar tipus de sintagmes amb exemples aïllats. 

20-21 

3. Morfosintaxi 

( 3.1 Introducció 

a la sintaxi). 

Definició de funció, 

de les funcions 

sintàctiques 

bàsiques i de la 

funció 

d’especificador. 

Aïllats del 

context. 
21 

14 
Crear sintagmes a partir de paraules de diversa categoria gramatical i indicar 

de quin tipus són. 

15 Crear oracions que combinen els sintagmes proposats. 

16 Identificar l’oració entre els exemples aïllats de context. 

17 Identificar els especificadors d’un text breu. 
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18 
Identificar la funció sintàctica que realitzen els SN subratllats en els 

exemples aïllats de context.  

19 
Identificar la funció sintàctica que realitzen els constituents subratllats en un 

text breu. 

20 Classificar els exemples aïllats de context en oracions simples o compostes. 

2 

40-41 

3. Morfosintaxi 

( 3.1 Introducció 

a la sintaxi). 

Definició de 

subjecte i predicat. 

Definició i 

classificació dels 

tipus de verbs. 

Aïllats del 

context. 
41 

7 
Respondre unes preguntes a partir d’una entrada del diccionari del mot 

adormir. 

8 
Relacionar els verbs subratllats d’exemples aïllats de context amb el tipus de 

verb corresponent (predicatiu, quasicopulatiu, copulatiu o auxiliar). 

9 Identificar els diversos tipus de verbs en un text breu. 

42-43 

[3.1.1 Verbs que 

exigeixen 

complements]. 

Definició dels verbs 

transitius i 

intransitius. 

Classificació dels 

complements 

argumentals (CD, 

CI i CRV) i els 

complements no 

argumentals (CC i 

C. predicatiu). 

Aïllats del 

context. 
43 

10 Identificar els verbs predicatius en un text breu. 

11 Classificar les oracions aïllades de context segons el tipus de verb. 

12 Crear oracions en què s’utilitzen els verbs proposats. 

13 Classificar els complements subratllats de les oracions aïllades de context. 

14 
Identificar l’obligatorietat dels complements subratllats de les oracions 

aïllades de context. 

15 Relacionar conceptes sintàctics teòrics. 

16 Crear oracions a partir de les directrius de l’enunciat. 
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3 62-65 

3. Morfosintaxi 

(3.1 El 

complement 

directe). 

Caracterització del 

complement directe 

(CD) tenint en 

compte la posició, 

la forma que 

adopta, el paper 

temàtic, la funció 

semàntica i la 

pronominalització. 

Aïllats del 

context. 

62 9 Contestar preguntes a partir d’exemples aïllats de context. 

64 10 Crear oracions a partir dels verbs proposats. 

65 

11 
Buscar al diccionari diversos verbs proposats i identificar si els exemples 

aïllats de context són correctes. 

12 Identificar els complements directes en un text breu. 

13 Identificar si la preposició a davant de CD és correcta. 

14 Crear oracions a partir dels pronoms febles proposats. 

15 
Identificar els complements als quals es refereixen els pronoms febles 

subratllats en un text breu. 

16 
Identificar i classificar les oracions aïllades de context segons si l’ús del 

pronom se. 

17 
Identificar si els complements subratllats en oracions aïllades de context són 

CD o no ho són. 

18 Canviar el temps verbal de les oracions aïllades de context. 

19 Analitzar dues oracions aïllades de context. 
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4 

84-85 

3. Morfosintaxi 

( 3.1 El 

complement 

indirecte). 

Caracterització del 

complement 

indirecte (CI) tenint 

en compte la 

posició, la forma 

que adopta, el paper 

temàtic, la funció 

semàntica i la 

pronominalització. 

Aïllats del 

context. 
85 

11 
Identificar les similituds i diferències entre el CD, el CI i el CRV a partir 

dels exemples proposats aïllats del context. 

12 Identificar els CI en un text breu. 

13 Classificar els complements indirectes subratllats en un text breu. 

86-87 

3. Morfosintaxi 

( 3.2 El 

complement de 

règim). 

Caracterització del 

complement de 

règim (CRV) tenint 

en compte la forma 

que adopta, el paper 

temàtic, la funció 

semàntica i la 

pronominalització. 

Aïllats del 

context. 
87 

14 Identificar els CI i els CRV en un text breu i respondre unes preguntes. 

15 
Identificar els complements (CD, CI i CRV) de les oracions aïllades de 

context. 

16 Identificar els CI en un text breu i respondre unes preguntes. 

5 
106-

107 

3. Morfosintaxi 

( 3.1 El 

complement 

circumstancial). 

Caracterització i 

tipologia del 

complement 

circumstancial 

tenint en compte la 

forma que adopta, 

el paper temàtic, la 

funció semàntica i 

la 

pronominalització. 

Aïllats del 

context. 
107 

11 
Identificar i classificar els CC subratllats en un text breu i comentar les 

semblances i diferències entre els complements trobats. 

12 
Identificar els CC i distingir-los dels complements pseudocircumstancials a 

partir d’un text breu. 
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108-

109 

3. Morfosintaxi 

( 3.2 El 

complement 

predicatiu). 

( 3.3 L’atribut). 

Caracterització del 

complement 

predicatiu i l’atribut 

tenint en compte la 

forma que adopta, 

la predicació de 

l’oració i la 

pronominalització. 

 109 

13 
Identificar els complements predicatius i el tipus de sintagma que adopten a 

partir d’oracions aïllades de context. 

14 
Identificar els complements predicatius i els atributs en un text breu i 

classificar el tipus de verbs que els acompanyen. 

15 
Completar amb els pronoms febles elidits i indicar el tipus de complement a 

què substitueixen. 

16 
Identificar dels complements subratllats i substituir-los pel pronom feble 

corresponent a partir d’oracions aïllades de context. 

17 
Completar amb els pronoms febles elidits i indicar el tipus de complement a 

què substitueixen. 

Guia 

ràpida 

13 

Sintaxi. 

(Les funcions 

sintàctiques 

bàsiques). 

Caracterització de 

les funcions 

sintàctiques 

bàsiques de l’oració 

simple tenint en 

compte si són 

exigits o no pel 

verb, el tipus de 

sintagma que 

adopta, el paper 

temàtic i la 

pronominalització. 

Aïllats del 

context. 
- - - 

30-31 

Anàlisi 

sintàctica.  

(Analitzar una 

oració simple). 

Aïllats del 

context. 
- - - 
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Nom del llibre: Batxillerat. Valencià: Llengua i Literatura 2.  

Autors: Berenguer, V., Cabrera, F.J. i Soler, J. Any: 2016 Editorial: Grupo Anaya. 

Unitat 

Explicació teòrica Exercicis 

Pàg. 

Secció 

(apartats) 

[subapartat] 

Descripció 
Tipus 

d’exemples 
Pàg. Núm. Descripció del tipus d’exercicis 

5 
212-

215 

3. L’estudi de la 

llengua: els 

pronoms, 

anàfora textual i 

dixi. 

(3.2 Els 

pronoms 

febles). 

 

Descripció general i 

remarques sobre la 

forma i ús, la funció 

i la combinació dels 

pronoms febles. 

Aïllats del 

context. 

222 20 
Identificar la funció sintàctica dels pronoms febles subratllats extrets d’un 

text i identificar l’antecedent d’aquests. 

223 21 
Substituir els complements subratllats extrets d’un text pel pronom feble 

corresponent. 

225 - Solucionari de les dues activitats anteriors. 

227 1 
Identificar les incorreccions en l’ús dels pronoms febles d’unes oracions 

aïllades de context. 

228 

2 
Completar amb els pronoms febles elidits en unes oracions aïllades del 

context. 

3 
Completar amb els pronoms febles elidits en unes oracions aïllades del 

context. 

4 
Identificar els complements d’unes oracions aïllades de context i fer-ne la 

pronominalització. 



68 

 

6 
259-

265 

4. Comentari de 

textos. 

(4.4. Exemple 

de comentari). 

- - 

260 18 
Identificar la funció sintàctica dels pronoms febles subratllats i extrets d’un 

comentari de text. 

261 19 
Substituir els complements subratllats extrets d’un text per la combinació de 

pronoms febles corresponent. 

265 - Solucionari de l’activitat anterior. 

7 286 

3. L’estudi de la 

llengua: les 

oracions 

compostes (I). 

(3.1 Oracions 

simples i 

compostes). 

Definició i 

descripció general 

de les oracions 

compostes. 

Aïllats del 

context. 
291 20 

Substituir els complements subratllats extrets d’un comentari de text pels 

pronoms febles corresponents. 
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Nom del llibre: Paraules i lletres. Valencià: Llengua i Literatura 2n batxillerat 

Autors: Martines, J. (coord.) Any: 2012 Editorial: Marfil. 

Unitat 

Explicació teòrica Exercicis 

Pàg. 

Secció 

(apartats) 

[subapartat] 

Descripció 
Tipus 

d’exemples 
Pàg. Núm. Descripció del tipus d’exercicis 

1 

53-54 

Paraules. 

(5.3. Sintaxi. 

Sintagmes i 

combinacions). 

Definició dels 

conceptes bàsic 

relacionats amb la 

sintaxi (sintagma, 

oració, categories 

gramaticals i 

especificadors). 

Aïllats del 

context. 

53 18 Crear sintagmes a partir de paraules de diversa categoria gramatical. 

53-54 19 Identificar dels sintagmes d’unes oracions aïllades de context. 

54 

20 Identificar el tipus d’especificadors d’uns sintagmes aïllats de context. 

21 Identificar els CN d’uns SN aïllats de context. 

22 Crear sintagmes a partir de l’esquema sintàctic proposat. 

55-57 

Definició de les 

funcions sintàctiques 

bàsiques a partir del 

tipus de sintagma, si 

és exigit pel verb, la 

concordança, 

l’animacitat, la 

posició, el paper 

semàntic i la 

pronominalització. 

Aïllats del 

context. 

55 

23 Identificar el subjecte d’unes oracions aïllades de context. 

24 Identificar els atributs d’unes oracions aïllades de context. 

56 25 Identificar les diferències entre un CD i un CRV. 

57 

26 Identificar els CRV d’unes oracions aïllades de context. 

27 Substituir els complements de l’exercici anterior per pronoms febles. 

28 Identificar els CRV d’unes oracions aïllades de context. 
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2 
98-

100 

Paraules. 

(5.3. Sintaxi. 

Combinació de 

pronoms febles. 

Oració simple i 

oració 

composta). 

Definició i tipologia 

dels pronoms febles. 

Definició i tipologia 

d’oració simple.  

Aïllats del 

context. 
100 25 Crear oracions a partir de les indicacions sintàctiques proposades. 



71 

 

 

Nom del llibre: Nexe 2 Batxillerat. Valencià: Llengua i Literatura 

Autors: Gregori, J. i Viu, M. (dir.) Any: 2017 Editorial: Edicions Bromera. 

Unitat 

Explicació teòrica Exercicis 

Pàg. 

Secció 

(apartats) 

[subapartat] 

Descripció 
Tipus 

d’exemples 
Pàg. Núm. Descripció del tipus d’exercicis 

1 

12-13 

Text i discurs. 

(2. Comentari 

guiat). 

- - 13 5 
Identificar els elements als quals fan referència els pronoms febles en 

negreta extrets d’un text. 

18-20 

Gramàtica. 

(1. Sintaxi: els 

pronoms 

febles). 

Definició i 

classificació dels 

pronoms febles 

atenent el valor, 

classe i forma, 

ortografia i 

funcions 

sintàctiques que 

realitzen. 

Aïllats del 

context. 

19 1 
Identificar la funció sintàctica dels pronoms febles d’unes oracions aïllades 

de context. 

20 

2 
Substituir els complements d’unes oracions aïllades de context pel pronom 

feble corresponent. 

3 
Identificar la funció sintàctica dels pronoms febles subratllats d’un text breu 

i identificar els elements als quals fan referència. 

4 
Identificar la funció sintàctica dels complements subratllats d’unes oracions 

aïllades de context. 

5 
Substituir els complements d’unes oracions aïllades de context pel pronom 

feble corresponent i indicar-ne la funció sintàctica. 
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6 
Identificar els CD d’unes oracions aïllades de context i substituir-los pel 

pronom feble corresponent. 

8 
Identificar els complements d’unes oracions aïllades de context i substituir-

los pel pronom feble corresponent. 

2 40-41 

Text i discurs. 

(2. Comentari 

guiat). 

- - 41 5 
Identificar els elements als quals fan referència els pronoms febles 

subratllats extrets d’un text. 

3 68-69 

Text i discurs. 

(2. Comentari 

guiat). 

- - 69 4 
Identificar els elements als quals fan referència els pronoms febles en 

negreta extrets d’un text i indicar-ne la funció sintàctica que realitzen. 

4 96-97 

Text i discurs. 

(2. Comentari 

guiat). 

- - 97 5 
Identificar els elements als quals fan referència els pronoms febles en 

negreta extrets d’un text i indicar-ne la funció sintàctica que realitzen. 

5 
122-

123 

Text i discurs. 

(2. Comentari 

guiat). 

- - 123 4 
Identificar els elements als quals fan referència els pronoms febles en 

negreta extrets d’un text i indicar-ne la funció sintàctica que realitzen. 

6 
150-

151 

Text i discurs. 

(2. Comentari 

guiat). 

- - 151 5 
Identificar els elements als quals fan referència els pronoms febles en 

negreta extrets d’un text i indicar-ne la funció sintàctica que realitzen. 
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Nom del llibre: Llengua i literatura 2. Batxillerat. 

Autors: Coret, I., Martínez, M.C. i Signes, F. Any: 2016 Editorial: SM Arrels. 

Unitat 

Explicació teòrica Exercicis 

Pàg. 

Secció 

(apartats) 

[subapartat] 

Descripció 
Tipus 

d’exemples 
Pàg. Núm. Descripció del tipus d’exercicis 

1 30-31 

Sintaxi. 

(Els grups de 

paraules. El 

grup nominal). 

Definició i 

constituents del 

sintagma nominal 

(SN). 

Les funcions 

sintàctiques del SN. 

Aïllats del 

context. 

30 

1 Identificar SN a partir d’un text breu. 

2 Crear i completar els SN d’unes oracions aïllades del context. 

31 

3 Crear un text breu i identificar-ne els SN. 

4 Crear oracions a partir de les indicacions sintàctiques proposades. 

5 Analitzar els SN d’unes oracions aïllades del context. 

2 62-63 

Sintaxi.  

(El grup verbal). 

(Els 

complements 

verbals 

seleccionats). 

Definició i tipologia 

del predicat: 

nominal i verbal. 

Definició de 

l’atribut, CD, CI i 

CRV, tenint en 

compte el tipus de 

sintagma i el paper 

semàntic. 

Aïllats del 

context. 

62 

1 
Classificar unes oracions aïllades del context en funció del tipus de predicat i 

analitzar-ne els complements. 

2 Crear oracions a partir de les indicacions sintàctiques proposades. 

63 

3 Crear un text breu. 

4 Contestar unes preguntes a partir d’un text breu. 
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3 96-97 

Sintaxi.  

(Els 

complements 

verbals no 

seleccionats). 

(Altres 

complements 

verbals). 

Definició del CC, 

del C. Predicatiu i 

del C. Agent tenint 

en compte el tipus 

de sintagma i el 

paper semàntic. 

Aïllats del 

context. 

96 

1 
Identificar CC i analitzar-ne l’estructura sintàctica a partir d’unes oracions 

aïllades de context. 

2 Crear oracions a partir de les indicacions sintàctiques proposades. 

3 Identificar CC i analitzar-ne l’estructura sintàctica a partir d’un text breu. 

97 

4 
Identificar CC i C. Predicatiu analitzar-ne l’estructura sintàctica a partir 

d’unes oracions aïllades de context. 

5 
Transformar a veu passiva oracions aïllades de context i analitzar-ne 

l’estructura sintàctica. 

4 
124-

125 

Sintaxi.  

(Els pronoms). 

 

Definició i 

caracterització dels 

pronoms febles 

tenint en compte la 

forma, la funció 

sintàctica i l’ordre. 

Aïllats del 

context. 

124 1 
Identificar els pronoms febles i el complement al qual fan referència, a partir 

d’un cartell publicitari. 

125 

2 
Identificar els pronoms febles i el complement al qual fan referència, a partir 

d’un text breu. 

3 Canviar la posició dels pronoms febles d’unes oracions aïllades de context. 

4 
Identificar la funció sintàctica dels complements subratllats i fer la 

pronominalització d’unes oracions aïllades de context. 

5 Completar amb els pronoms febles elidits unes oracions aïllades del context. 

6 
Substituir els pronoms febles per sintagmes que realitzen la mateixa funció 

d’unes oracions aïllades del context. 
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Nom del llibre: Inicia Dual. Valencià: Llengua i Literatura. Batxillerat 2 

Autors: Iborra, E. i Ortiz, S. Any: 2016 Editorial: Oxford University Press España. 

Unitat 

Explicació teòrica Exercicis 

Pàg. 
Secció (apartats) 

[subapartat] 
Descripció 

Tipus 

d’exemples 
Pàg. Núm. Descripció del tipus d’exercicis 

7 86-88 

1.El sintagma. 

 

2. L’oració. 

(2.1. La concordança en 

l’oració). 

 

3. El sintagma nominal 

subjecte.  

(3.1. El subjecte el·líptic). 

 

4. El sintagma verbal 

predicat. 

(4.1. Predicat nominal). 

(4.2. Predicat verbal). 

(4.3. Verbs pronominals). 

Definició dels 

conceptes bàsic 

relacionats amb 

la sintaxi 

(sintagma, 

oració, subjecte 

i predicat). 

Aïllats del 

context. 
89 

1 Identificar els sintagmes subratllats d’unes oracions aïllades de context. 

2 Identificar els sintagmes en un text breu. 

3 Analitzar l’estructura dels sintagmes de l’exercici anterior. 

4 
Identificar una oració simple i una oració composta del text de l’exercici 

2. 

5 Identificar el subjecte i predicat d’un text breu. 

6 Identificar el tipus d’oració del text anterior. 

7 Identificar el subjecte d’unes oracions aïllades de context. 

8 Identificar el subjecte el·líptic de les oracions de l’exercici anterior. 

9 Identificar les oracions impersonals de l’exercici 7. 

10 Crear oracions a partir de les indicacions sintàctiques proposades. 

11 Crear oracions a partir dels verbs proposats. 
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12 Analitzar els verbs de l’exercici anterior. 

13 Identificar el predicat d’unes oracions aïllades de context. 

14 Classificar els predicats de l’exercici anterior en nominals o verbals. 

90-92 

5. Els complements del 

predicat. 

(5.1. El complement directe). 

(5.2 El complement indirecte). 

(5.3. L’atribut). 

(5.4. El complement de règim 

verbal). 

(5.5. El complement 

predicatiu). 

(5.6. El complement 

circumstancial). 

(5.7. El complement agent). 

Definició i 

categorització 

dels 

complements 

sintàctics de 

l’oració simple 

en funció de la 

posició que 

ocupen, el tipus 

de sintagma i la 

tipologia verbal. 

Aïllats del 

context. 
93 

1 Distingir entre CD i CI a partir d’unes oracions aïllades de context. 

2 Identificar la funció sintàctica dels sintagmes subratllats en un text breu. 

3 Completar amb la preposició correcta unes oracions aïllades de context. 

4 
Identificar la funció sintàctica dels complements subratllats d’unes 

oracions aïllades del context. 

5 Analitzar sintàcticament unes oracions aïllades del context. 

6 
Transformar a veu activa unes oracions passives aïllades de context i 

identificar-ne el CD. 

7 Identificar el subjecte i CD d’unes oracions aïllades del context. 

8 Identificar els CC d’un text breu. 

94-96 

6. La substitució 

pronominal. 

(6.1. Els pronoms personals 

forts). 

(6.2 Els pronoms febles). 

Definició dels 

pronoms febles 

tenint en compte 

la funció 

sintàctica que 

realitzen. 

Aïllats del 

context. 
97 

1 Identificar la funció sintàctica dels sintagmes subratllats en un text breu. 

2 Substituir els complements subratllats de l’exercici 1 per pronoms febles. 

3 
Distingir entre CD i CI a partir d’unes oracions aïllades de context i 

substituir-ne el CI pel pronom feble corresponent. 
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(6.3. Combinació de pronoms). 

4 
Substituir el CD i CI de les oracions de l’exercici anterior per la 

combinació de pronoms febles corresponent. 

5 
Substituir els complements subratllats d’unes oracions aïllades de context 

pels pronoms febles corresponent. 

6 
Corregir les incorreccions de l’ús de pronoms febles en unes oracions 

aïllades de context. 

7 
Identificar els pronoms febles d’un text breu i indicar l’element al qual 

fan referència. 

8 Completar amb pronoms febles unes oracions aïllades de context. 

9 
Substituir per pronoms febles els complements subratllats d’unes 

oracions aïllades de context. 

98 Apunts bàsics. 

Resum dels 

aspectes 

sintàctics 

tractats en els 

apartats 

anteriors del 

tema. 

- - - - 

99 Comentari de text. - - 99 

9 Identificar la funció sintàctica dels sintagmes subratllats del text. 

10 
Identificar els elements als quals fan referència els pronoms febles en 

negreta del text. 
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Nom del llibre: Nou Vents. Valencià: Llengua i Literatura 2. 

Autors: Ferrer, M. i Canós, T. Any: 2011 Editorial: Castellnou Editora Valenciana. 

Unitat 

Explicació teòrica Exercicis 

Pàg. 

Secció 

(apartats) 

[subapartat] 

Descripció 
Tipus 

d’exemples 
Pàg. Núm. Descripció del tipus d’exercicis 

5 
152-

153 

3. Els pronoms 

febles. 

(3.1. Funcions 

sintàctiques dels 

pronoms 

febles). 

Definició dels 

pronoms febles 

tenint en compte la 

funció sintàctica 

que realitzen. 

Aïllats del 

context. 

154 

3 
Relaciona les oracions amb CD amb l’oració corresponent on el CD està 

pronominalitzat, totes elles aïllades de context. 

4 
Identificar el pronom feble adequat per substituir un CD subratllat en 

oracions aïllades de context. 

5 
Substituir els CD subratllats de les oracions aïllades de context pel pronom 

feble corresponent. 

6 
Corregir les incorreccions de l’ús de pronoms febles de CD en unes oracions 

aïllades de context. 

155 

7 Completar amb pronoms febles de CD i CI unes oracions aïllades de context. 

8 Completar amb pronoms febles de CI unes oracions aïllades de context. 

9 
Corregir les incorreccions de l’ús de pronoms febles de CI en unes oracions 

aïllades de context. 

156 10 
Identificar la combinació de pronoms febles adequada per substituir un CI + 

CD en oracions aïllades de context. 
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11 Traduir oracions aïllades del context de castellà a valencià. 

12 
Substituir els CRV de les oracions aïllades de context pel pronom feble 

corresponent. 

13 Relacionar preguntes i respostes que inclouen CC pronominalitzats. 

157 

14 
Identificar la funció sintàctica dels complements subratllats d’unes oracions 

aïllades del context. 

15 
Substituir l’atribut de les oracions aïllades de context pel pronom feble 

corresponent. 

16 
Identificar la funció sintàctica dels complements subratllats d’unes oracions 

aïllades del context. 

17 
Identificar la funció sintàctica dels pronoms febles subratllats d’unes 

oracions aïllades del context. 

158-

159 

3. Els pronoms 

febles.  

(3.2. 

Combinació 

dels pronoms 

febles). 

Descripció de les 

regles de 

combinació de 

pronoms febles, 

tant de la varietat 

occidental com 

l’oriental. 

Aïllats del 

context. 

159 

18 
Identificar la funció sintàctica dels complements subratllats d’unes oracions 

aïllades del context. 

19 
Corregir les incorreccions de l’ús de pronoms febles en unes oracions 

aïllades de context. 

20 
Completar amb la combinació de pronoms febles adequada unes oracions 

aïllades de context. 

160 21 
Completar amb la combinació de pronoms febles adequada unes oracions 

aïllades de context. 



80 

 

22 
Completar amb la combinació de pronoms febles adequada unes oracions 

aïllades de context. 

23 
Corregir les incorreccions de l’ús de pronoms febles en unes oracions 

aïllades de context. 

24 
Substituir la combinació de pronoms febles de la varietat oriental per la 

varietat valenciana. 

161 

25 
Identificar la funció sintàctica dels complements d’unes oracions aïllades del 

context i fer-ne la pronominalització. 

26 
Completar amb la combinació de pronoms febles adequada unes oracions 

aïllades de context i identificar-ne la funció sintàctica. 

27 
Identificar la funció sintàctica dels pronoms febles subratllats en un text breu 

i indicar l’element al qual fan referència. 

28 
Identificar la funció sintàctica dels pronoms febles subratllats en un text breu 

i indicar l’element al qual fan referència. 
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9.4. Continguts relacionats amb les funcions sintàctiques de l’oració simple en els 

llibres de text analitzats de 2n de batxillerat de Valencià: Llengua i Literatura 
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