
Curs 2018/2019 3r d’ESO 

Continguts de la prova de llengua i literatura catalanes  

Els continguts que entraran a la prova extraordinària per recuperar la matèria            
de llengua i literatura catalanes de 3r d’ESO seran els que hem fet durant el               
curs 2018/19 i que es detallen a continuació: 

Del manual de text de l’alumne (Llengua catalana i literatura de 3r d’ESO, ed.              
Casals) : 

 

Apartat de llengua: 

● Unitat 1: tots els continguts, tret de l’apartat “Projecte TAC” (ps. 26 i 27). 
● Unitat 2: tots els continguts, tret de l’apartat “Projecte TAC” (ps. 48 i 49). 
● Unitat 3: tots els continguts, tret de l’apartat “Projecte TAC” (ps. 70 i 71). 
● Unitat 4: tots els continguts, tret de l’apartat “Projecte TAC” (ps.98 i 99). 
● Unitat 5: tots els continguts, tret de l’apartat “Projecte TAC” (ps.120 i            

121). 
● Unitat 6: escriure amb adequació, coherència i cohesió (ps. 132 i 133).            

Les combinacions de pronoms febles (ps. 134 a 141 incloses).  
● Ortografia: sons i lletres, accentuació i puntuació (ps. 153 a 189           

incloses). 
● Lèxic i fenòmens semàntics: diccionari i fenòmens semàntics (ps. 190 a           

215 incloses). 
 

Apartat de literatura: 

● Literatura 1: la novel·la (ps 231 a 242 incloses i 246 a 249 incloses). 
● Literatura 2: el teatre (ps. 251 a 254 incloses. També ps. 258 a 261              

incloses). 
● Literatura 3: la poesia (ps 263 a 273 incloses). 

Per preparar l’examen, pots repassar els exercicis que hem anat fent durant el             
curs. Tant els del llibre com el material fotocopiat. 

 A més, si tens l’assignatura suspesa, hauràs de fer les activitats que            
tanquen cada tema (competències a punt, prova d'avaluació diagnòstica,         
pàg. 28, 50, 72, 100, 122, 144, 248, 260 i 276), i entregar-les al professor/a               
del curs vinent el 1r dia de classe , ja que es poden valorar juntament amb                
l'examen que faràs més endavant per recuperar la matèria. Si has aprovat            



amb un assoliment suficient, també et recomanem que facis aquest          
exercicis.  

           Normes de presentació dels deures d’estiu: 

● Caldrà presentar aquestes activitats en un dossier fet a mà. 
● Les indicacions dels enunciats s’hauran de copiar o resumir. Si          

dins d’un enunciat hi ha paraules, frases o textos sobre els quals            
has de treballar (substituir paraules, completar, ordenar…), també        
s’hauran de copiar. 

  

 

Les lectures obligatòries que hem fet al llarg del curs no entraran a la prova de                 
setembre.  

 


