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CONTINGUTS DE CATALÀ

EXPRESSIÓ:

• El text expositiu.
• El text argumentatiu.
• El text predictiu.
• El text instructiu.
• L'entrevista.
• El missatge publicitari. La publicitat.
• Carta a l'Administració i formularis. Eufemismes.
• La sol·licitud o instància. La sol·licitud d'inscripció.
• La sol·licitud de feina. La carta de presentació. El currículum. L'entrevista de feina.

LÈXIC I SEMÀNTICA:

• Anàfores i eliminar repeticions. Lèxic precís.
• Metàfora, metonímia, mots tabú i eufemismes.
• Polisèmia, sinonímia i antonímia.
• Homonímia, hiponímia i hiperonímia.
• Manlleus, préstecs lingüístics i formes de calc.
• Derivació (prefixos i sufixos), composició i parasíntesi.
• Vocabulari de l'àmbit administratiu.
• Vocabulari de l'àmbit educatiu i social.
• Vocabulari de l'àmbit professional.

GRAMÀTICA:

• Les categories lèxiques.
• L'oració i  els  seus  constituents.  Predicat  nominal  (l'atribut)  i  predical  verbal.  Modalitats 

oracionals.
• Predicat verbal: complement directe i complement indirecte. Pronominalització.
• El complement de règim. El complement circumstancial. Pronominalització.



• El complement predicatiu. El complement agent. Pronominalització.
• L'oració composta: coordinació i juxtaposició.
• Oracions subordinades substantives.
• Oracions subordinades adjectives o de relatives.
• Oracions subordinades adverbials.

ORTOGRAFIA:

• L'accentuació. L'accent diacrític. La dièresi.
• La vocal neutra.
• Les grafies o/u àtones.
• L'apòstrof. La contracció. El guionet.
• Les grafies r/rr, l·l, h, m/m/mp.
• Essa sorda i essa sonora.
• Abreviacions: abreviatures, sigles, acrònims i símbols.
• Les grafies x/ix, ig/tx, g/j, tg/tj.
• Les grafies p/b, t/d, c/g, b/v/w.
• Dictat.

LITERATURA:

• La literatura o l'art d'escriure.
• La literatura del segle XVIII: prosa, poesia i teatre.
• La Renaixença.
• El Modernisme, o la voluntat de ser modern.
• El Noucentisme.
• Les avantguardes. La literatura catalana fins als anys quaranta.
• La narrativa de postguerra.
• La poesia de postguerra.
• La literatura contemporània.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

La prova consistirà en un control en el qual hi haurà diverses preguntes i exercicis basats en els 
continguts exposats de la següent manera:

• Preguntes de resposta curta (breu explicació d'un concepte).
• Preguntes de desenvolupament (explicació llarga d'un concepte o grups de conceptes).
• Exercicis pràctics de gramàtica, lèxic i semàntica.
• Un dictat (pot ser qualsevol que es trobi en el temari del curs).
• Cal que l'alumne revisi  acuradament l'ortografia  de tot  el  control.  En el   moment de la 

correcció es tindran en compte les errades ortogràfiques seguint el següent criteri:

0-3 faltes= no descompta
4-5 faltes=-0'5
6-9 faltes=-1
9-12 faltes=-1'5
13-18 faltes=-2
20 faltes o més=control suspès



CONTINGUTS DE MATEMÀTIQUES

CONTINGUTS MÍNIMS

TEMA1: NOMBRES REALS

1-Operacions amb potències i radicals. Racionalització.

TEMA2: POLINOMIS

1-Operacions amb polinomis (suma, resta, multiplicació i divisió)

TEMA3: EQUACIONS I SISTEMES

1-Resoldre equacions de primer grau, de segon grau, biquadrades i irracionals senzilles.

2-Resoldre sistemes d’equacions de primer grau amb dues incògnites.

3-Resoldre problemes senzills relacionats amb qualsevol tipus de les equacions anteriors.

TEMA4: TRIGONOMETRIA

1-Calcular les raons trigonomètriques d’un angle agut.

2-Resolució de triangles rectangles.

3-Resolució de problemes aplicant les raons trigonomètriques d’un angle agut.

TEMA5: ESTADÍSTICA

1-Elaborar una taula de distribució de freqüències.

2-Calcular els paràmetres estadístics de centralització i dispersió en una sèrie de dades.

CRITERIS D’AVALUACIÓ.

La prova constarà de 10 exercicis i per superar-la, caldrà obtenir un mínim de 5 punts. 



CRITERIS D'AVALUACIÓ MÍNIMS EXIGIBLES PER SUPERAR LA MATÈRIA DE TECNOLOGIA DE   4T ESO  

• Descriure els elements que componen les diferents instal·lacions d'un habitatge i les 
normes que regulen el seu disseny i utilització.

• Descriure el funcionament i l'aplicació d'un circuit electrònic i els seus components 
elementals I enumerar-ne possibles aplicacions.

• Realitzar operacions lògiques emprant l'àlgebra de Boole.
• Analitzar sistemes automàtics i descriure’n els components.
• Identificar algunes fites tecnològiques al llarg de la història i relacionar-los amb l’època 

en què aparegueren.


