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La Recuperació Extraordinària  de l’assignatura de Llengua castellana i literatura de 1r de BAT 
consisteix en una prova escrita que consta de: 

 
 
 

A. Qüestions sobre COMPRENSIÓ LECTORA d’ un text  literari de tipologia diversa (narratiu, descriptiu, 
expositiu, argumentatiu o dialogat) i ANÀLISI DEL SEU CONTINGUT.  
Es valorarà en 35% sobre el total de la prova. Poden aparèixer: 

 
 explicar el significat d’algunes expressions o frases fetes 
 trobar un sinònim o antònim d’un mot del text 
 reconèixer els procediments semàntics com polisèmia, homonímia ,antonímia, paronímia 
 complementar famílies lèxiques i reconèixer els processos morfològics de formació de noves paraules 
 determinar el tema 
 resumir el text o un fragment 
 esquematitzar com s’organitza el seu contingut  (estructura interna) 
 identificar i analitzar les característiques segons el tipus de text presentat (narratiu, descriptiu, expositiu, 

argumentatiu o dialogat) 
 identificar tipus de diàlegs, aspectes narratius i descripcions literàries o tècniques. 
 transformar algun fragment del text variant el punt de vista del narrador o l’estil de diàleg. 
 activitats relacionades amb la cohesió del text com localitzar referències pronominals o relacionades 

amb els valors discursius dels connectors. 
 identificar i justificar el gènere literari del text. 
 localització i explicació de recursos retòrics i tòpics literaris. 
 anàlisi dels recursos mètrics del text, si aquest fos en vers. 

 
B. Exercicis relacionats amb  l’EXPLICACIÓ LINGÜÍSTICA DEL TEXT.  

Es valorarà un 37,5% sobre el total de la prova i poden aparèixer: 
 

 identificar, localitzar i classificar les diferents categories gramaticals 
 analitzar i conjugar formes verbals i perífrasi. 
 identificar funcions sintàctiques del SN i del SV 
 anàlisi morfosintàctic d’una oració simple. 

 
C. L’EXPRESSIÓ  ESCRITA     
       Es valorarà un 27,5% sobre el total de la prova i consisteix en: 

 
 redactar un text expositiu obligatori  sobre un dels temes de la Història de la Literatura castellana a 

escollir d’entre tres, que formaran part, cada un d’ells, dels grans gèneres literaris: narrativa, lírica i teatre. 
 definir termes lingüístics  relacionats amb el lèxic o la semàntica. 

 
 
 

Per últim, tot error ortogràfic, lèxic o gramatical en la prova es penalitza amb un descompte de 0,1 punts sobre 
cadascun dels apartats de la prova. 


