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Exercicis i temari per a la recuperació de primer curs d´ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prova de recuperació es realitzarà el 4 o 5 de Setembre de 2012. 
Els alumnes entregaran amb l´examen o prova escrita el quadern d’exercicis següent: 
 

 
 

QUADERN D´ESTIU  1R  ESO 
Llengua catalana 
Ignasi Llompart 

Editorial Barcanova 
ISBN 978-84-489-2582-6 

 
 
 
la prova escrita suposarà el 70% de la nota i el quadern d’activitats el 30%restant de 
la qualificació ; en ambdós casos s’ha d’obtenir una qualificació no inferior a quatre. 
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La prova correspon als continguts del currículum per assolir els objectius següents: 
 

- L’ordre alfabètic. 

- Recerca de paraules al diccionari. 

- Anàlisi simple d’oracions. 

- Aplicació de normes ortogràfiques. 

- Conjugació verbal. 

- Els dígrafs. 

- Les categories lèxiques o gramaticals. 

- La vocal neutra. 

- Interès per conèixer la llengua com a sistema. 

- Aplicació de les regles morfològiques i ortogràfiques relacionades amb el 

canvi de gènere i de nombre. 

- Distinció de paraules pel gènere. 

- Correcció de textos informatius i instructius orals i escrits. 

- El nom: gènere i nombre. 

- Ortografia de la o i la u àtones. 

- El text informatiu: els avisos. 

- Comprensió de les normes establertes en les comunicacions formals. 

- Atenció a la claredat, la cohesió i la coherència dels textos informatius i 

instructius. 

- Reconeixement i comprensió dels elements que formen les paraules. 

- Les famílies de paraules. 

- Els morfemes lèxics, derivatius i flexius. 

- Les paraules compostes. 

- Reconeixement de l’adjectiu: concordança, gènere i nombre, formes 

invariables. 

- Aplicació de regles morfològiques i ortogràfiques relacionades amb 

l’adjectiu. 

- Separació de les síl·labes de les paraules i a final de ratlla. 
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- Comprensió i assimilació de les normes d’escriptura. 

- Reconeixement de l’article: definit, personal i neutre. 

- L’apostrofació i la contracció. 

- Identificació dels diftongs i de la síl·laba tònica. 

- Anàlisi i comentari d’un text. 

- El text instructiu: els consells. 

- Interès per assimilar les normes morfològiques i ortogràfiques. 

- Adequació a les normes convencionals en les comunicacions formals. 

- Utilització d’ètims grecs per crear termes d’especialitats científiques. 

- Reconeixement de paraules derivades: sufixos i prefixos. 

- Ús dels demostratius, possessius, interrogatius i exclamatius. 

- Els emmudiments vocàlics i l’apostrofació dels pronoms febles. 

- Escriptura i ús dels numerals. 

- Identificació i ús dels quantitatius i els indefinits. 

- Discriminació de la síl·laba tònica d’una paraula. 

- Accentuació de paraules: accent obert i accent tancat. 

- Anàlisi i correcció de textos expositius. 

- La carta. 

- La conferència. 

- Adquisició de l’hàbit de l’escriptura d’acord amb les normes convencionals. 

- Reconeixement i comprensió del sentit de les paraules. 

- Anàlisi de les formes del verb. 

- Ús de l’accent diacrític. 

- Paraules amb més d’un sentit: sentit propi i sentit figurat. 

- Temps simples i temps compostos de la conjugació verbal. 

- Interès per adquirir i utilitzar les formes  gramaticals correctes. 

- Entonació de les oracions. 

- Anàlisi dels constituents de l’oració. 

- Observació de la concordança gramatical. 
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- Ús de la dièresi. 

- El text descriptiu. 

- Apreciació del valor de la coherència i la cohesió dels textos. 

- Com es defineix una paraula: la paraula equivalent i la descripció. 

- Ús de sinònims i antònims. 

- Reconeixement i ús d’hiperònims i hipònims. 

- Reconeixement de les modalitats de l’oració. 

- Ús de les majúscules. 

- Ús del punt, l’interrogant, l’admiració i els punts suspensius. 

- Interès per ampliar i precisar el vocabulari. 

- Valoració de l’entonació i la puntuació per tal d’aconseguir una expressió 

correcta 

 
 
  
  
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

- Coneixement dels gèneres literaris en general i de la narrativa en particular. 

- Domini de l’ordre alfabètic. 

- Discriminació de les categories lèxiques. 

- Segmentació del sintagma nominal. 

- Ortografia de les vocals a i e, o i u. 

- Coneixement dels elements bàsics del gènere poètic. 

- Domini de la morfologia del nom i de l’adjectiu. 

- Domini del gènere arbitrari del nom. 

- Creació de textos del tipus avís i consell. 

- Coneixement dels elements del gènere teatral. 

- Separació dels morfemes d’una paraula. 

- Localització d’adjectius en una frase. 
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- Separació de les síl·labes d’una paraula. 

- Domini del concepte de diftong. 

- Coneixement i ús del concepte de família de paraules. 

- Discriminació de les llengües d’Europa. 

- Domini de l’apostrofació i la contracció de l’article. 

- Reconeixement de l’article neutre. 

- Localització de la síl·laba tònica d’una paraula. 

- Classificació de les paraules segons la seva síl·laba tònica. 

- Coneixement del nom i l’origen de les llengües romàniques. 

- Formació pautada de paraules derivades. 

- Identificació i utilització correcta de diversos tipus de determinants. 

- Domini de l’apostrofació de la preposició de i dels pronoms. 

- Coneixement dels elements propis de la cançó popular. 

- Ortografia dels numerals. 

- Accentuació gràfica, segons normativa, de les paraules. 

- Redacció d’una carta personal. 

- Discriminació de les característiques de les llegendes i les rondalles. 

- Comprensió del sentit figurat de les paraules. 

- Anàlisi morfològica de formes verbals. 

- Conjugació dels verbs regulars,  dins de context o sense context. 

- Ús adequat de l’accent diacrític. 

- Coneixement de la divisió dialectal de la llengua catalana. 

- Segmentació dels elements d’una oració simple. 

- Localització del subjecte, el·líptic o no, d’una oració simple. 

- Ús adequat de l’accent gràfic i la dièresi. 

- Redacció d’una descripció. 

- Coneixement dels elements que configuren una novel·la. 

- Cerca de l’hiperònim d’una paraula. 

- Redacció de definicions de paraules. 
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- Classificació d’oracions segons la seva modalitat. 

- Transformació de la modalitat d’una oració. 

- Puntuació de frases i textos breus. 

 
 


