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Augmenta un 9% el consum de lectura en valencià
11-03-2019 Apuntmedia.es

Els valencians i les valencianes llegim ara més que mai, i la lectura en valencià
també és a hores d'ara més alta que mai. És la part més positiva del baròmetre
d'hàbits de lectura i compra de llibres, que s'ha presentat aquest dilluns a la
Universitat de València. L'enquesta confirma, a més, que els lectors valencians
ja lligen tant en paper com en format digital.
Quasi un 96% de la població de la Comunitat Valenciana declara haver llegit
llibres, revistes o articles d'internet durant l'últim trimestre. La xifra suposa un
augment del voltant del quatre per cent sobre l'any anterior, i és la més alta de
les registrades mai. A més, confirma un canvi de tendència: estem una miqueta
per damunt de la mitjana espanyola, quan fins al 2011 estàvem per davall.
També llegim més en valencià que abans. Més del 44% de la població llig en
valencià ocasionalment, encara que només el 3% llig només en aquesta
llengua. La xifra suposa una pujada del voltant del 9%. Segons l'informe sobre
hàbits de lectura, elaborat per la Fundació Full, lligen una miqueta més les
dones que els homes, més els joves que els majors. També hi ha una relació
directa entre tindre més nivell d'estudis i llegir més, tant en castellà com en
valencià.
El suport digital continua guanyant lectors i lectores. Tot i això, la gran majoria
de persones no abandona el paper quan comença a llegir en format digital.
https://apuntmedia.es/va/noticies/cultura/augmenta-un-9-el-consum-de-lectura-en-valencia
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Preguntes
1. a) Classifica el text segons el seu àmbit d’ús i intencionalitat
comunicativa. Justifica bé la teua resposta. (2 punts)

b) Identifica el elements pragmàtics que intervenen en la comunicació:
emissor, receptor, canal, codi, context i missatge. (1 punt)

2. a) Indica un sinònim per a les següents paraules en negreta al text:
hàbits, enquesta, per davall, guanyant, abandona. (0,5 punts)

b) Troba tres paraules en el text que pertànyen al camp lèxic de la lectura.
(0,5 punts)
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3. a) Indica la categoria gramatical de les següents paraules subratllades
al text: lectura, lligen, o, anterior, ocasionalment. (0,5 punts)

b) Classifica morfològicament els següents adjectius amb doble subratllat
al text: més alta que, aquest. (0,5 punts)

4. a) Separa el subjecte del predicat en aquesta oració del text. Subratlla
els nuclis de cada part. (0,5 punts)
La xifra suposa un augment del voltant del quatre per cent sobre l’any anterior.

b) És una oració atributiva o predicativa? Justifica la teua resposta. (0,5
punts)

5. Escriu un text d’opinió d’unes 30 línies d’extensió sobre un d’aquestos
dos temes: (4 punts)
a) El temps lliure. En tenim? En què el fem servir?
b) Perjudica o beneficia la xarxa als autors? Pirateria vs. publicitat.
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