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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:
 

  Distinció de registres.
  Identificació de tipus de textos.
  Pràctica de la identificació i ús dels interrogatius i de 

les conjuncions que i perquè.
  Ús de l’imperatiu.
  Ús dels mots que indiquen negació.
  Identificació de fenòmens gramaticals.
  Identificació de perífrasis verbals i adquisició del seu 

significat.



  Ús dels signes de puntuació.
  Explicació i aplicació de normes gramaticals.
  Adquisició i consolidació lèxica (neologismes i 

abreviacions).
  Anàlisi sintàctica.
  Ús dels pronoms febles.
  Millora de la cohesió textual.
  Resposta a preguntes de comprensió lectora.
  Adquisició i consolidació lèxica.
  Adquisició de conceptes lingüístics.
  Formació d’oracions compostes mitjançant connectors 

textuals.
  Ús dels verbs pronominals.
  Identificació d’oracions subordinades.
  Pràctica del canvi de preposició davant d’infinitiu.
  Distinció entre la conjunció que i el pronom relatiu que.
  Ús dels pronoms de relatiu.
  Millora de la coherència textual.
  Conjugació verbal.
  Resposta a preguntes de comprensió lectora.
  Identificació d’oracions subordinades.
  Identificació de conjuncions o de locucions conjuntives 

en oracions compostes.
  Pràctica de l’ús del gerundi.
  Correcció d’oracions agramaticals i d’errors de 

normativa.
  Classificació d’oracions adverbials.
  Millora de la correcció lingüística d’un text.
  Redacció de textos predictius.
  Pràctica i repàs de les normes ortogràfiques.
  Dictat.



  Resolució d’exercicis pautats.
    
literatura
 

    Conèixer les característiques generals de la 
poesia trobadoresca i comentar alguns poemes de 
trobadors catalans.

   Conèixer la importància de l’obra de Ramon Llull i 
comentar alguns textos d’aquest autor.

   Conèixer el contingut i la importància de les 
cròniques medievals catalanes.

   Conèixer les característiques generals de la novel·la 
cavalleresca Tirant lo blanc i comentar-ne alguns 
episodis.

   Conèixer la importància de l’obra poètica d’Ausiàs 
March i comentar-ne alguns poemes.

      Conèixer la importància de l’Humanisme, valorar Lo    
somni de Bernat Metge i comentar-ne alguns fragments.
                     Conèixer les característiques del Romanticisme   
europeu i de la Renaixença.
       Conèixer la vida i l'obra de Jacint Verdaguer.

Conèixer la vida i l'obra d'Àngel Guimerà.
Conèixer la vida i l'obra de Narcís Oller.
Conèixer les característiques del Modernisme.
Conèixer la vida i l'obra de Joan Maragall.
Conèixer la vida i l'obra de Víctor Català.
Conèixer la vida i l'obra de Santiago Rosiñol.
Conèixer les característiques del Noucentisme.
Conèixer la vida i l'obra de Josep Carner.
Conèixer les característiques de les avatguardes.
Conèixer la vida i l'obra de Joan Salvat-Papasseit.



Conèixer la vida i l'obra de Josep Maria de Sagarra.
Conèixer la vida i l'obra de Salvador Espriu.
Conèixer la vida i l'obra de Pere Quart.
Conèixer la vida i l'obra de Mercè Rodoreda.
Conèixer la vida i l'obra de Josep Pla.
             

 
CRITERIS D´AVALUACIÓ
 

  Conèixer les característiques estructurals i gramaticals 
dels textos argumentatius, posant especial atenció en 
el reconeixement de les formes de cohesió i en les 
modalitats oracionals.

  Dominar l’ortografia de les vocals àtones.
Conjugar verbs en imperatiu.
  Reconèixer el subjecte de l’oració i identificar els 

diferents tipus de predicats.
  Saber identificar i usar correctament les perífrasis 

verbals.
  Usar correctament els signes de puntuació.
  Identificar un neologisme i distingir els diferents tipus 

d’abreviacions.
  Ús de l’accent i la dièresi en les formes verbals.
Conjugar verbs en present d’indicatiu i futur
 Reconèixer els diferents complements verbals.
  Substituir complements verbals per pronoms febles 

equivalents.
  Conèixer i identificar els diferents mecanismes de 

cohesió textual per mitjà de la coreferència.
  Conèixer i practicar la tècnica de l’exposició oral.
  Elaborar textos escrits i orals relacionats amb el món 



laboral (carta de presentació, sol·licitud de feina i 
entrevista).

  Dominar l’ortografia de les consonants oclusives.
Conjugar verbs en present i imperfet de subjuntiu.

 
  Substituir dos o més complements verbals per 

combinacions de pronoms febles equivalents.
  Usar correctament els connectors oracionals i textuals.
  Identificar i redactar diferents documents 

administratius (carta a l’administració, instància, 
formularis).

  Dominar l’ortografia de les esses sorda i sonora.
Conjugar verbs en imperatiu i present de subjuntiu.
  Identificar i classificar les oracions subordinades 

substantives i adjectives. Usar correctament els 
pronoms de relatiu.

  Conèixer l’origen i la formació del lèxic de la llengua 
catalana. Identificar cultismes i manlleus.

  Produir recensions i comentaris crítics coherents a 
partir d’una lectura o d’un espectacle.

  Dominar l’ortografia de les consonants africades i 
fricatives palatals.

Distingir entre verbs incoatius i no incoatius.
 

  Identificar i classificar les oracions subordinades 
adverbials.

  Usar correctament les conjuncions i les locucions 
conjuntives més ajustades al context.

  Identificar i corregir errors gramaticals i ortogràfics.
  Produir textos predictius coherents i identificar-ne els 

aspectes formals més característics.



  Dominar l’ortografia de les consonants nasals.
  Distingir les diferents formes no personals del verb.
 
literatura
 
   Utilitzar els coneixements literaris en la comprensió 

i la valoració de textos breus o fragments, tot tenint 
en compte alguns temes i motius recurrents, les 
característiques del gènere, el valor simbòlic del 
llenguatge poètic i la funcionalitat dels recursos 
retòrics del text.

   Mostrar coneixement de les característiques generals 
de la poesia trobadoresca i comentar alguns poemes 
de trobadors catalans.

   Mostrar coneixement de la importància de l’obra de 
Ramon Llull i comentar alguns textos d’aquest autor.

   Mostrar coneixement del contingut i la importància de 
les cròniques medievals catalanes.

   Mostrar coneixement de les característiques generals 
de la novel·la cavalleresca Tirant lo blanc i comentar-
ne alguns episodis.

   Mostrar coneixement de la importància de l’obra 
poètica d’Ausiàs March i comentar-ne alguns 
poemes.

      Mostrar coneixement de la importància de   
Humanisme, valorar Lo somni de Bernat Metge i       
comentar-ne alguns fragments.             

  Utilitzar els coneixements literaris en la comprensió 
i la valoració de textos breus o fragments, tot tenint 
en compte alguns temes i motius recurrents, les 
característiques del gènere, el valor simbòlic del 



llenguatge poètic i la funcionalitat dels recursos 
retòrics del text.

  Mostrar coneixement de les característiques més 
importants del Romanticisme i els objectius de la 
Renaixença.

  Mostrar coneixement de la importància de la poesia 
de Jacint Verdaguer, del teatre d’Àngel Guimerà i de 
les novel·les de Narcís Oller i comentar alguns textos 
d’aquests autors.

  Mostrar coneixement de les característiques generals 
del Noucentisme i de l’Avantguarda.

  Mostrar coneixement de la poesia de Josep Carner i 
de Joan Salvat-Papasseit.

  Mostrar coneixement de les característiques generals 
del teatre català dels anys vint als anys setanta del 
segle xx.

  Mostrar coneixement de l’obra dramàtica de Josep M. 
de Sagarra.

  Mostrar coneixement de les característiques generals 
de la literatura de postguerra.

Mostrar coneixement de la poesia de Salvador Espriu i de 
la narrativa de Mercè Rodoreda i de Josep Pla
 
 


