
DEPARTAMENT DE CATALÀ

CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE 2017

Per recuperar la matèria de català suspesa s’haurà de fer:

    Els exercicis proposats del llibre de text:    30 %

    L’examen de recuperació al setembre:      60 %

    Seguiment de l´alumne/a al llarg del curs: 10 %

    OPTATIU: lectura d’una novel·la de lliure elecció
          (nivell a partir de 13 anys)       + 0’3 punts

 El dossier de treball és obligatori i s’haurà de lliurar el dia de l’examen.

 Les pàgines han d'estar numerades

 Els exercicis han d'estar numerats, amb l'enunciat copiat i amb el número de l'exercici i
la pàgina.

 Ha de presentar-se correctament amb una portada completa i ben presentada, i grapat
o relligat de manera adient.

 El dossier ha de …

o fer-se sencer, ha d’estar complet,

o estar ben presentat: polit, amb bona lletra, escrit en bolígraf, etc.

o tenir les respostes redactades amb una frase completa,

 Per a la nota final no es farà mitjana amb el dossier si no s’arriba a un 4 a l’examen.

 A l’examen  entrarà la matèria treballada durant el curs i alguns exercicis del
dossier.



RECUPERACIÓ D’ASSIGNATURES CATALÀ,  3r  d’ESO  setembre 2017

Alumne/a ____________________________________                              curs:  ___

Continguts /  procediments que has de
saber fer          Feina:  exercicis del llibre
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- Propietats del text
- Lèxic
- Contactes vocàlics
- Literatura

Pàg. 10: ex: 1, 2, 3, 5,6 
Pàg. 14
Pàg. 18: ex: 1, 6, 10
Pàg. 24, 25, ex: 4, 8
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 2 - La portada
- accentuació
- gèneres literaris

Pàg. 34
Pàg. 38-39: ex: 1, 2, 7, 10
Pàg. 45: ex 1, 3, 5
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- notícia
- consonantisme
- gèneres literaris II

Pàg. 51: ex 7
 Pàg. 54
 Pàg. 55: “Prepara i escriu” 
Pàg. 67: ex: 5, 
Pàg. 69: ex  2
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 4 - reportatge
- l’oració
- figures retòriques

Pàg 75: 5, 6, 8
Pàg. 89: ex. 6, 8 
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 5 - crònica
- sintagma nominal
- origen de la llengua catalana

Pàg. 98
Pàg. 109: ex 1, 8
Pàg. 109: ex 8
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 6 - article d’opinió, text 
argumentatiu

- pronoms febles i funcions 
sintàctiques.

Pàg. 119
Pàg. 120: ex “Prepara i escriu”
Pàg. 120-123: ex 9, 10, 11, 12, 13,14
Pàg. 124-127: tots excepte 5, 23, 24
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- Comprensió lectora Pàg. 138: ex 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13
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