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MÍNIMS EXIGIBLES PER A OBTENIR EL GRADUAT D’ESO 

Tant en suports tradicionals com a informàtics, els alumnes han d'aconseguir: 

1. Entendre i respondre a la correspondència institucional, fullets informatius, 

instàncies, contractes, disposicions legals… 

2. Comprendre, respondre i elaborar textos necessaris per a la vida d’un adolescent i 

d’acostament a la vida adulta: carta, sol·licitud, currículum, anuncis, correu electrònic, 

segons les normes  convencionals (marges, espais, cal·ligrafia i ortografia). 

3. Comprendre la intenció comunicativa, resumir, analitzar, contrastar, i comentar -

expressant l'opinió personal-, textos dels mitjans de comunicació (editorials, columnes 

i cartes al director).  

4. Exposar, explicar, argumentar, resumir i comentar, textos i discursos, de tipologia 

diversa, de manera clara, ordenada i cohesionada, servint-se i recolzant-se en mitjans 

tradicionals i digitals i en un guió prèviament establert.  

5. Llegir, gaudir i analitzar de manera crítica obres de la tradició literària -completes o 

fragments de les mateixes, des de l'Edat Mitjana fins al segle actual, atenent als seus 

coneixements sobre gèneres, ús del llenguatge, punt de vista de l'autor i context de 

creació, formulant una opinió personal i atenent tant als coneixements com a les 

normes gramaticals i ortogràfiques.  

6. Reconèixer l’estructura interna de les paraules (derivació, composició, habilitació), 

la formació de paraules (mots populars, cultismes, neologismes, préstecs o manlleus) 

i els principals fenòmens lèxics i semàntics (sinonímia, antonímia, polisèmia,  

homonímia). 

7. Reconèixer, analitzar i emprar correctament en les pròpies produccions  l’estructura 

de l’oració simple (sintagma nominal i verbal i els seus complements) i de l’oració 

composta (oracions juxtaposades, coordinades i subordinades i les seves classes), i 

aplicar els esmentats coneixements a la millor comprensió i producció de textos.  

8. Conèixer el context dels autors i les obres literàries catalanes més significatius, 

relacionant-los amb autors i obres europees. 

9. Apreciar la pervivència, variacions i innovacions de constants culturals i estètiques 

forjades en altres èpoques.  


