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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.
 
 
 
La prova correspon als continguts del currículum per 
assolir els objectius següents:
   
- Llegir en veu alta un conte en forma de carta i identificar-
ne els elements més significatius.
- Distingir l’autor del narrador i a identificar el punt de vista 
emprat en una narració.
- Reconèixer els constituents de l’oració i les intencions 
comunicatives bàsiques.
- Practicar l’ortografia de les lletres p/b i t/d, i c/g a final de 
síl·laba i de mot.
- Reconèixer els elements bàsics de la comunicació, 



classificar els textos segons la funció comunicativa i 
treballar les propietats del text informatiu.
- Reconèixer i conjugar els temps verbals.
- Llegir en veu alta diferents textos poètics i copsar-ne els 
aspectes més significatius.
- Conèixer la funció literària de les figures retòriques, 
identificar-ne les bàsiques i aprendre alguns recursos 
mètrics.
- Conèixer les característiques dels diccionaris generals.
- Reconèixer els fenòmens de la polisèmia i l’homonímia.
- Identificar les locucions i les frases fetes.
- Reconèixer els pronoms, observar-ne la funció 
comunicativa i practicar-ne l’ús.
- Practicar l’ortografia de les lletres s, ss, c, ç i z; g/j, x/ix i 
tx/ig; la h i el dígraf l·l; m, n, r i el dígraf rr; b i v.
- Llegir en veu alta un text teatral i copsar-ne els elements 
més significatius.
- Conèixer les característiques i les funcions bàsiques dels 
personatges en una obra literària.
- Reconèixer els adverbis i practicar-ne l’ús.
- Llegir en veu alta una llegenda mitològica i copsar-ne els 
elements més significatius.
- Reconèixer la veu dels personatges en una obra literària 
i conèixer les formes bàsiques del discurs citat.
- Conèixer les característiques dels diccionaris de 
sinònims i antònims, i practicar-ne l’ús.
- Comprendre l’abast de la unitat i la diversitat 
lingüístiques per mitjà de la família de llengües 
romàniques i les variants geogràfiques de la llengua 
catalana.
- Reconèixer les preposicions i practicar-ne l’ús.



- Llegir en veu alta diferents tipus de faules i copsar-ne els 
elements més significatius.
- Identificar les varietats funcionals de la llengua i 
conèixer-ne els àmbits d’ús.
- Reconèixer les conjuncions i practicar-ne l’ús.
- Llegir en veu alta un conte oriental i copsar-ne els 
aspectes més significatius.
- Conèixer les formes bàsiques d’ordenar els fets en la 
narració.
- Conèixer les característiques del diccionari bilingüe i 
usar-lo adequadament.
- Observar els hàbits d’estudi i aprendre les tècniques 
d’estudi bàsiques.
- Reconèixer les interjeccions i les onomatopeies i 
practicar-ne l’ús.
- Llegir en veu alta un relat de suspens i copsar-ne els 
aspectes més significatius.
- Reconèixer els complements del nom i identificar-los.
- Aprendre les tècniques de presentació i de realització 
d’un treball escrit.
- Usar la tipografia adequada en un treball escrit.
- Conèixer les característiques dels textos argumentatius, 
explicatius, instructius i descriptius i produir-ne oralment i 
per escrit.
- Llegir la lletra de cançons d’autor, escoltar-ne la música i 
copsar-ne els aspectes literaris més significatius.
- Conèixer diferents tipus d’agrupacions de paraules: 
camps lèxics i famílies de paraules.
- Aprendre les tècniques de l’exposició oral i practicar-les.
- Reconèixer els complements del verb i identificar-los.
- Aprendre l’ús adequat dels signes de puntuació.



- Llegir en veu alta un fragment d’una novel·la de terror i 
copsar-ne els aspectes més significatius.
- Aprendre les tècniques del comentari d’una obra literària.
- Reconèixer les perífrasis verbals i practicar-ne l’ús.
 
  
ACTIVITATS D’AVALUACIÓ
 
- Coneixement dels gèneres literaris en general i del punt 
de vista narratiu en particular.
- Discriminació dels constituents de l’oració.
- Anàlisi de les categories lèxiques i gramaticals.
- Ortografia de les lletres p/b; t/d; c/g; s, ss, c, ç, z; g/j, x/ix, 
tx/ig.
- Identificació de les característiques pròpies dels textos 
orals i dels textos escrits.
- Ús dels connectors textuals temporals.
- Coneixement de les figures retòriques i de la mètrica.
- Domini de l’ús del diccionari general.
- Domini dels pronoms, classificació i ús.
- Coneixement de les diverses tipologies de personatges 
literaris.
- Domini de l’ús dels adverbis i les locucions adverbials.
- Redacció de textos explicatius, instructius, 
argumentatius i descriptius.
- Conversió de textos d’estil indirecte a estil directe.
- Treball amb els sinònims i els antònims, amb l’ús del 
diccionari.
- Domini de l’ús adequat de les preposicions.
- Pràctica de l’ortografia de les lletres h, l, ll, l; m, n, r i del 
dígraf rr.



- Coneixement del gènere de les faules.
- Identificació dels diversos registres de la llengua, 
adequats a les diferents situacions comunicatives.
- Domini de l’ús de les conjuncions i els seus tipus.
- Aplicació de les conjuncions compostes i les locucions 
conjuntives.
- Definició de paraules.
- Identificació de l’ordre dels fets en una narració.
- Traducció al català de paraules i expressions 
castellanes.
- Ús de les interjeccions en frases d’estil directe.
- Pràctica de l’ortografia de la b i la v.
- Identificació de les tres parts de l’estructura tradicional 
d’una narració.
- Descripció d’una situació de suspens en una narració.
- Treball d’identificació dels constituents del sintagma 
nominal.
- Reconeixement del complement del nom.
- Elaboració de l’índex d’un treball escrit.
- Pràctica de la tipografia adequada a cada tipus de text.
- Identificació de figures retòriques en els versos de les 
cançons d’autor proposades.
- Pràctica de la classificació de paraules en camps lèxics i 
en famílies de paraules.
- Reconeixement i identificació de complements del verb.
- Aplicació de les normes d’ús dels signes de puntuació.
- Elaboració del resum de l’argument d’una novel·la.
- Pràctica del comentari de textos literaris.
  
  
     



 
 


