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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 textos de tipologies diverses i copsar-
ne els trets més significatius.
- Conèixer i valorar obres significatives de la literatura 
catalana: el Llibre de les bèsties, Tirant lo Blanc i La 
bogeria.
- Practicar l’anàlisi gramatical de l’oració simple.
- Puntuar textos breus fent servir, principalment, el pont, el 
punt i coma i els dos punts.
- Analitzar i elaborar textos informatius de caire 



periodístic.
- Expressar estats d’ànim i opinions.
- Analitzar els elements que formen les paraules: lexema, 
morfemes derivatius i flexius.
- Practicar l’ortografia de les vocals àtones.
- Conèixer la realitat lingüística europea.
- Reconèixer la forma i la funció sintàctica dels elements 
que formen el sintagma verbal.
- Conèixer les funcions de la ràdio i els gèneres 
radiofònics més habituals.
- Estudiar la conjugació dels verbs irregulars més 
freqüents.
- Reconèixer els diftongs i els dígrafs i practicar la 
separació de síl·labes.
- Aprendre a resumir un text diferenciant-ne les dues 
etapes: la comprensió i la redacció.
- Conèixer i valorar obres significatives de la literatura 
catalana: l’obra poètica d’Ausiàs March, L’Atlàntida i 
Canigó.
- Practicar la derivació de paraules.
- Treballar l’expressió oral i escrita a partir del text 
dialogat.
- Conèixer els fenòmens més importants que es 
produeixen quan dues o més llengües entren en contacte.
- Reforçar i ampliar el vocabulari relacionat amb els temes 
treballats: el cos humà, els accidents geogràfics, el temps 
atmosfèric, els arbres i les plantes, els nuclis de població.
- Conèixer i valorar obres significatives de la literatura 
catalana: Mar i cel i Aigües encantades.
- Treballar l’ortografia de les paraules que han de dur 
accent diacrític



- Aprendre a expressar-se en públic.
- Practicar l’ús dels pronoms febles i reconèixer la funció i 
el significat que tenen.
- Saber quan una paraula ha de dur dièresi.
- Treballar els textos argumentatius de caire periodístic i 
elaborar textos argumentatius.
- Reconèixer les característiques de les paraules 
compostes.
- Practicar l’ortografia de l’apòstrof.
- Reconèixer el valor de la llengua normativa.
- Reconèixer diferents tipus d’oració segons l’estructura i 
el significat.
- Practicar l’ortografia de les paraules contractes i del 
guionet.
- Analitzar i elaborar textos publicitaris.
  
  
  
CRITERIS D’AVALUACIÓ
 
- Coneixement dels gèneres literaris.
- Comprensió de frases fetes.
- Coneixement d’alguns autors clàssics catalans.
- Discriminació de les categories lèxiques o gramaticals.
- Distinció entre oració i sintagma.
- Classificació d’oracions per la modalitat.
- Localització del subjecte, el·líptic o no, d’una oració.
- Puntuació d’un text.
- Anàlisi dels elements d’una notícia.
- Descripció d’un personatge.
- Coneixement dels elementals d’una narració.



- Separació dels morfemes d’una paraula.
- Ortografia de les vocals àtones.
- Domini de la morfologia de l’adjectiu.
- Distinció entre comunitat política i comunitat lingüística.
- Coneixement dels elements de la literatura fantàstica.
- Discriminació dels gèneres de la narrativa popular.
- Discriminació de les funcions sintàctiques en una oració.
- Coneixement dels gèneres radiofònics.
- Coneixements sobre el gènere policíac.
- Anàlisi morfològica de formes verbals.
- Conjugació del paradigma verbal.
- Ortografia de les vocals en les formes verbals.
- Localització i classificació de diftongs.
- Separació de síl·labes en línia i a final de ratlla.
- Coneixement dels principals conceptes de mètrica.
- Coneixement d’algunes figures retòriques.
- Coneixements sobre l’obra d’Ausiàs March i Jacint 
Verdaguer.
- Formació de paraules derivades sota demanda.
- Classificació de paraules segons la seva síl·laba tònica.
- Accentuació gràfica de paraules.
- Redacció d’una entrevista.
- Coneixements sobre els fenòmens que envolten el 
contacte entre llengües.
- Coneixements sobre el teatre català i europeu dels 
segles XIX i XX.
- Col·locació correcta de pronoms febles en oracions.
- Treball amb el guió d’una exposició oral.
- Caracterització dels personatges d’una narració.
- Treball de precisió lèxica.
- Col·locació adequada de pronoms dins de frases.



- Substitució d’elements d’una oració per pronoms.
- Discriminació de la funció sintàctica dels pronoms.
- Col·locació de dièresis en les paraules.
- Redacció d’una carta al director d’un diari.
- Discriminació de diferents gèneres humorístics.
- Definició de paraules.
- Reconeixement de l’ordre narratiu.
- Classificació de paraules compostes.
- Formació, anàlisi i definició de paraules compostes.
- Aplicació de les regles d’apostrofació i la contracció.
- Coneixements bàsics de sociolingüística.
- Coneixement dels estils directe i indirecte en les 
narracions.
- Discriminació del pensament dels personatges d’una 
narració.
- Col·locació normativa de conjuncions dins oracions 
compostes.
- Coneixement d’expressions sinònimes.
- Ortografia del guionet.
- Coneixement dels elements d’un anunci publicitari.
- Redacció d’un eslògan publicitari.
 


