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1. CONTINGUTS
Seguint el llibre de text:

1. COMPRENSIÓ LECTORA 
Lectures de les unitats i exercicis de comprensió lectora i d’anàlisi literària. 

2. GRAMÀTICA
L’oració: constituents i tipologia. Les funcions sintàctiques i els pronoms febles. 
Combinacions de P.F. L’oració composta i les conjuncions.  La coordinació . La 
subordinació. OS substantives, adjectives, adverbials.

3. ORTOGRAFIA
Vocalisme: la neutralització; diftongs i hiats; l’accentuació. Consonantisme: oclusives 
[p][t][k]/[b][d][g]; alveolars [s]/[z]; fricatives [∫]/[ʓ] i grups africats [t∫]/[dʓ].

4. TEXTOS FUNCIONALS
Els pròlegs i les recensions. Els articles d’opinió. El currículum vitae i la carta de 
presentació. Les instàncies.

4. LÈXIC 
Els neologismes, els mots hereditaris, els cultismes i els manlleus. Les abreviacions.



5. A més a més:

 5.1. LECTURES OBLIGATÒRIES (1 per trimestre)

5.2. PRÀCTIQUES D’EXPRESSIÓ ORAL

5.3. EXERCICIS D’EXPRESSIÓ ESCRITA
Dictats i redaccions de tipologia textual diversa i de 
creació literària.

5.4. ACTIVITATS TIC
Cerca d’informació a Internet, ús dels diccionaris en línia, 
presentacions amb Powerpoint, Prezi...



2. MATERIAL

El llibre de text: Llengua catalana 4. Ed. 
Barcanova (978-84-489-3833-8)
Els llibres de lectura obligatoris:   
⚫ 1r trimestre: MIRALLES, FRANCESC. El Quart Reich. Ed. 62
⚫ 2n trimestre: DE MANUEL, JORDI:  El món fosc. Talps.   Jo 

llibre. 
⚫ 3r trimestre:  GALCERAN, JORDI: El mètode Grönholm. Proa 

(Col·lecció La Butxaca-teatre) 

Fotocòpies complementàries
Bolígrafs (blau o negre, i vermell només per a 
les correccions)...



3. COM TREBALLAREM?
Explicacions teòriques sobre els diversos apartats / 
lectura de textos i realització / correcció dels exercicis 
corresponents.
Exercicis orals diversos.
Dictats i reelaboracions o comentaris de millora. 
Redaccions (es faran a casa i a classe i es refaran un cop 
corregides).
Activitats i comentaris de les lectures obligatòries (es 
llegiran a casa i es faran qüestionaris de comprensió 
lectora, treballs escrits, orals o audiovisuals pautats 
segons la lectura).
Confecció d’un dossier cada trimestre amb totes les 
activitats realitzades.  



4. PAUTES PER A LA CONFECCIÓ DEL DOSSIER 
TRIMESTRAL  elementalitats a acabar de 
concretar

1. S’ha de posar la  data  cada dia abans de començar els exercicis. 
2. S’ha d’indicar sempre l’ apartat que es treballa (lectura / gramàtica / 
expressió  escrita / ortografia…) 
3. S’ha de començar full cada dia o deixar espai suficient entre els 
exercicis d’un dia a l’altre. (Cal tenir en compte que si canviem d’apartat 
hem de començar full nou o continuar en l’últim full d’aquell apartat). 4. 
S’han de  copiar els enunciats  dels exercicis. 
5. Només es pot treballar amb bolígrafs blau o negre i s’ha de fer servir el 
vermell per a les correccions. 
6. S’han d’ordenar els fulls segons els diversos temes tractats i s’han de 
numerar les  pàgines. 
7. El dossier s’ha de presentar grapat, amb portada, índex i 
contraportada (full en blanc per protegir el dossier pel darrere). 
8. Per elaborar la portada has d’utilitzar un full blanc. Si utilitzes 
l’ordinador, no abusis del títols acolorits i dels dibuixos. No malgastis la 
tinta. Si ho fas a mà, escriu les  lletres clares i respecta els marges. 



9. El dossier haurà de tenir un índex. Per elaborar-lo 
primer hauràs de numerar  tots els fulls del dossier i en 
un full relacionar els diferents apartats i/o cada una de 
les activitats amb el número de la pàgina on es troba.  
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10. La  contraportada  serà un  full en blanc  que 
protegeixi el dossier per darrere.
11. La presentació del dossier ha de ser al més 
acurada possible. Es valorarà especialment que
a) els fulls estiguin ordenats per blocs temàtics, 
b) la feina estigui acabada, 
c) els errors s’hagin corregit, 
d) la lletra sigui clara,  
e) hi hagi una bona presentació.  



5. CRITERIS D’AVALUACIÓ  

1. Es faran EXÀMENS (1/2) al llarg del trimestre sobre 
els temes estudiats.
2. S’avaluarà d’una manera continuada:
a) l’expressió ESCRITA (dictats, redaccions...);
b) l’expressió ORAL (intervencions en el(s) grup(s), 
presentacions de tasques...);
c) El dossier d’activitats.
d) La participació en les activitats de seguiment de les 
tres LECTURES obligatòries;
3. S’han d’acomplir TOTES les tasques encomanades als 
diversos apartats;
4. El vostre equip docent us avaluarà de forma 
conjunta i continuada pel que fa a la competència 
digital i a la competència social.



ITINERARIS 4T

A - Humanístic-social 

B - Científic 

C - Tecnològic 

D - Artístic 

E - Binari: Món laboral 



6. AVALUACIÓ COMPETENCIAL 

QUALIFICACIÓ :  AE – AN – AS – NA
INDICADORS DE LA 1A AVALUACIÓ

L’avaluació es durà a terme a partir de l’acompliment de part vostra 
d’una sèrie de requisits que ens permetran confirmar que heu 
aprofitat les sessions lectives i les diverses activitats pel que fa a la 
matèria i que, per tant, hi heu avençat en l’aprenentatge.
Aquests requisits se cenyeixen a cadascuna de les 4 dimensions 
d’aprenentatge:

1. Dimensió comprensió lectora
2.     Dimensió expressió escrita
3. Dimensió comunicació oral (dins de cada IT)
4. Dimensió literària
P. ex.:

a) Obté informació, interpreta i valora el contingut dels textos escrits
per tal d’elaborar resums i esquemes

b) Aplica les regles ortogràfiques, morfològiques i sintàctiques en els textos escrits
c) Revisa i corregeix les seves produccions escrites per tal de millorar-les
d) ...



7. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES PREVISTES

TEATRE 01/04/20  10.45h  T’estimo si he begut 
(Contes de l’Empar Moliner)  - Teatre Poliorama

Participació en el XVI Certamen de lectura en 
veu alta

Participació en el concurs literari de Sant Jordi al 
centre i als Jocs Florals del districte



ENDAVANT LES ATXES! (MOLTA FORÇA!)


