


CONTINGUTS

Comunicació
• Presentació de les característiques del text ex-

positiu.

• Identi�cació de les parts d’un text expositiu.

• Cerca del signi�cat del lèxic desconegut.

• Comprensió del text.

• Elaboració d’un reportatge.

• Cerca d’informació en fonts escrites i a internet.

• Redacció de textos expositius.

Gramàtica, ortogra�a i lèxic
• Identi�cació del subjecte i el predicat.

• Compleció d’oracions amb el subjecte o el pre-
dicat.

• Identi�cació de verbs en forma personal.

• Distinció entre oracions simples i oracions com-
postes.

• Introducció de les correspondències entre sons
i gra�es.

• Presentació de l’alfabet.

• De�nició del terme dígraf.

• Classi�cació de paraules segons el so i la gra�a.

• Identi�cació de gra�es mudes.

• Compleció de paraules amb el dígraf correspo-
nent.

• Escriptura d’un dictat preparat.

• Identi�cació dels elements diferents d’una en-
trada del diccionari de la llengua.

• Cerca de paraules en el diccionari.

• Coneixement de les abreviatures del diccionari.

• Identi�cació de les diverses accepcions d’un
mot.

Literatura
• Lectura autònoma i guiada d’un fragment del

text La meva família i altres animals de Gerald
Malcolm Durell.

• Ús d’estratègies i tècniques per analitzar i inter-
pretar el text abans de llegir-lo, durant la lectura
i després d’haver-lo llegit.

• Creació d’un text literari a partir d’un model.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Saber quines són les característiques del text ex-
positiu.

• Identi�car les parts d’un text expositiu.

• Cercar el signi�cat del lèxic desconegut.

• Comprendre el text.

• Elaboració pautada d’un reportatge.

• Cercar informació en fonts escrites i a internet.

• Redactar textos expositius.

• Identi�car el subjecte i el predicat.

• Completar oracions amb el subjecte o el predicat.

• Identi�car els verbs en forma personal.

• Distingir entre oracions simples i oracions com-
postes.

• Relacionar sons i gra�es.

• Saber què són els dígrafs.

• Classi�car paraules segons el so i la gra�a.

• Identi�car gra�es mudes.

• Completar paraules amb el dígraf corresponent.

• Identi�car les diferents parts d’una entrada del
diccionari de la llengua.

• Cercar paraules en el diccionari.

• Conèixer les abreviatures del diccionari.

• Identi�car les diverses accepcions d’un mot.

• Comprendre el text literari.

• Valorar la lectura com a font de plaer i d’enriqui-
ment personal.

• Crear un text literari a partir d’un model.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Sap quines són les característiques del text ex-
positiu i identi�ca les seves parts.

• És capaç d’elaborar un reportatge.

• Identi�ca correctament el subjecte i el predicat.

• Sap completar oracions amb el subjecte o el
predicat.

• Identi�ca els verbs en forma personal.

• Distingeix entre oracions simples i oracions com-
postes.

• Sap relacionar sons i gra�es.

• Sap què són els dígrafs.

• Classi�ca paraules segons el so i la gra�a.

• Identi�ca gra�es mudes.
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• Completa paraules amb el dígraf corresponent.

• Identi�ca les diferents parts d’una entrada del dic-
cionari de la llengua.

• Sap cercar paraules en el diccionari.

• Coneix les abreviatures del diccionari.

• Identi�ca les diverses accepcions d’un mot.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA I
AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges, tant
orals com escrits, visuals o corporals.

• Interactuar i dialogar amb altres persones de
manera adequada.

• Gaudi escoltant, observant, llegint o expressant-
se utilitzant recursos lingüístics i no lingüístics.

• Tractament de la informació (tècniques per me-
moritzar, organitzar, recuperar, resumir, sintetit-
zar, etc.).

• Domini dels recursos comunicatius especí�cs de
les diverses àrees. 

• Tractament del llenguatge com objecte d’obser-
vació i anàlisi.

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Ús de recursos de l’expressió i representació que
faciliten la realització de les creacions individuals
i socials.

• Aplicació d’habilitats de pensament divergent i de
treball col·laboratiu.

• Desig i voluntat de cultivar la pròpia capacitat es-
tètica i creadora.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Comunicació de la informació i els coneixements
adquirits.

• Ús de les TIC (coneixement i domini d’habilitats
tecnològiques).

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Disposició d’un sentiment de competència per-
sonal (desenvolupament de les actituds, la mo-
tivació, la con�ança en un mateix i el gust d’a-
prendre).

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Comunicació en diferents contextos.

• Expressió de les pròpies idees i escoltar les
alienes.

• Capacitat de posar-se en lloc d’altri.

• Presa de decisions en els distints nivells de la vi-
da comunitària.
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guia didàctica 1

Unitat
Programació

CONTINGUTS

Comunicació
• Presentació de les característiques generals dels

textos narratius i els seus elements representa-
tius.

• Presentació de les característiques pròpies de la
sinopsi i el dietari.

• Redacció de la sinopsi d’una pel·lícula.

• Redacció d’una pàgina de dietari.

• Cerca d’informació a internet.

Gramàtica, ortogra�a i lèxic
• Identi�cació dels diferents tipus de sintagmes.

• Presentació de l’estructura bàsica del sintagma
nominal.

• Classi�cació dels sintagmes d’un text.

• Classi�cació dels mots en monosíl·labs i poli-
síl·labs segons el nombre de síl·labes.

• Classi�cació dels mots en aguts, plans o esdrúi-
xols segons la posició de la síl·laba tònica.

• Classi�cació dels diftongs en creixents i decrei-
xents.

• Identi�cació dels triftongs.

• Identi�cació dels hiats.

• Separació de mots en síl·labes.

• Compleció de refranys.

• Escriptura d’un dictat preparat.

• Identi�cació de les diferents accepcions d’un
mot.

• Distinció entre mots polisèmics i monosèmics.

• Identi�cació del sentit propi i del sentit �gurat
d’un mot.

• Relació de frases fetes amb el seu signi�cat.

• Consulta de mots en el diccionari.

Literatura
• Lectura autònoma i guiada d’un fragment del

text L’analfabeta , d’Agota Kristof.

• Ús d’estratègies tècniques per a analitzar i in-
terpretar el text abans de llegir-lo, durant la lec-
tura i després d’haver-lo llegit.

• Resolució d’activitats sobre la lectura.

• Creació d’un text literari a partir d’unes pautes.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Saber quines són les característiques generals
dels textos narratius i els seus elements repre-
sentatius.

• Saber quines són les característiques pròpies
de la sinopsi i el dietari.

• Redactar correctament la sinopsi d’una pel·lícula.

• Redactar correctament la pàgina d’un dietari.

• Cercar informació a internet.

• Identi�car els diferents tipus de sintagmes.

• Reconèixer l’estructura bàsica del sintagma no-
minal.

• Classi�car els sintagmes d’un text.

• Classi�car els mots en monosíl·labs i polisíl·labs
segons el nombre de síl·labes.

• Classi�car els mots en aguts, plans o esdrúixols
segons la posició de la síl·laba tònica.

• Classi�car els diftongs en creixents i decrei-
xents.

• Identi�car els triftongs.

• Reconèixer els hiats.

• Separar els mots en síl·labes.

• Conèixer nous refranys.

• Escriure correctament un dictat preparat.

• Identi�car les diferents accepcions d’un mot.

• Distingir els mots polisèmics i els monosèmics.

• Identi�car el sentit propi i el sentit �gurat d’un
mot.

• Relacionar frases fetes amb el seu signi�cat.

• Consultar mots en el diccionari.

• Consolidar la lectura com a hàbit lector.

• Resoldre activitats sobre la lectura.

• Crear un text literari a partir d’unes pautes.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Sap quines són les característiques generals
dels textos narratius i els seus elements repre-
sentatius.

• Sap quines són les característiques pròpies de la
sinopsi i el dietari.

• Redacta correctament la sinopsi d’una pel·lícula.

• Redacta correctament la pàgina d’un dietari.

• Identi�ca els diferents tipus de sintagmes.



• Reconeix l’estructura bàsica del sintagma no-
minal.

• Classi�ca els sintagmes d’un text.

• Classi�ca els mots en monosíl·labs i polisíl·labs
segons el nombre de síl·labes.

• Classi�ca els mots en aguts, plans o esdrúixols
segons la posició de la síl·laba tònica.

• Classi�ca els diftongs en creixents i decreixents.

• Identi�ca els triftongs.

• Reconeix els hiats.

• Separa els mots en síl·labes.

• Identi�ca les diferents accepcions d’un mot.

• Distingeix els mots polisèmics i els monosè-
mics.

• Identi�ca el sentit propi i el sentit �gurat d’un
mot.

• Relaciona frases fetes amb el seu signi�cat.

• Crea un text literari a partir d’unes pautes.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA 
I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges, tant
orals com escrits, visuals o corporals.

• Expressió d’observacions, explicacions, opinions,
pensaments, emocions, vivències i argumenta-
cions.

• Domini dels recursos comunicatius especí�cs de
les diverses àrees.

• Contacte amb varietat de textos que s’usen
(també audiovisuals).

• Atenció a la dimensió plurilingüe i intercultural de
la comunicació.

• Consideració del llenguatge com a objecte d’ob-
servació i anàlisi.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Domini de llenguatges especí�cs bàsics (tex-
tual, numèric, icònic, visual, grà�c i sonor) i de les
seves pautes de descodi�cació i transferència.

• Aplicació en distintes situacions i contextos del
coneixement dels diferents tipus d’informació.

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA 
I INICIATIVA PERSONAL

• Adquisició de la consciència i aplicació d’un con-
junt de valors i actituds personals interrelacio-
nades.

• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposta d’objectius i plani�cació i realització
de projectes individuals o col·lectius.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT 
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Direcció re�exiva de les accions per a la millora
i la preservació de les condicions de vida pròpia,
les de les altres persones i les de la resta dels és-
sers vius.

• Autonomia i iniciativa personal en àmbits de la vi-
da i del coneixement molt diversos (salut, acti-
vitat productiva, consum, ciència, processos tec-
nològics, etc.).

• Esperit crític en l’observació de la realitat i en l’anà-
lisi dels missatges informatius i publicitaris.

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Comunicació en diferents contextos.

• Expressió de les pròpies idees i escolta de les
alienes.

• Capacitat de posar-se en lloc d’altri.

• Pràctica del diàleg i la negociació per a arribar a
acords com a forma de resoldre els con�ictes,
tant en l’àmbit individual com en el social.

• Comprensió de la realitat social en què es viu.
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CONTINGUTS

Comunicació
• Presentació de les característiques d’una notícia

periodística.

•  de paraules en diversos camps lè-
xics.

• Comprensió i producció de notícies periodísti-
ques.

• Producció de textos orals a partir d’una situació
donada.

•  de les paraules clau d’un text.

• Cerca d’informació a Internet.

Gramàtica, ortogra�a i lèxic
•  de la categoria gramatical del subs-

tantiu.

• Distinció dels diversos tipus de substantius.

•  dels substantius.

• Compleció d’oracions amb el substantiu corres-
ponent.

•  dels substantius col·lectius.

• Presentació de les normes or es del vo-
calisme àton.

•  de la vocal neutra.

• Compleció de paraules amb la vocal correspo-
nent.

•  de mots segons el so i la .

•

• Escriptura d’un dictat preparat.

• Presentació dels diferents tipus de diccionaris.

• Ús de diferents tipus de diccionaris.

• Cerca d’antònims i sinònims de paraules dona-
des.

• Ús dels diccionaris bilingües.

Literatura
• Lectura autònoma i guiada d’un fragment del text

Les aventures de Kip Parvati , de Miguel Larrea.

• Ús d’estratègies tècniques per a analitzar i inter-
pretar el text abans de llegir-lo, durant la lectura
i després d’haver-lo llegit.

• Adquisició de vocabulari nou.

• Creació d’un text literari a partir d’unes pautes.

• Representació oral de situacions donades.

• Ús de les TIC.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Saber quines són les característiques d’una no-
tícia periodística.

•  paraules en diversos camps lèxics.

• Comprendre notícies periodístiques.

• Produir textos orals a partir d’una situació donada.

•  les paraules clau d’un text.

• Cercar informació a Internet.

•  la categoria gramatical del substantiu.

• Distingir els diversos tipus de substantius.

•  els substantius.

• Completar oracions amb el substantiu corres-
ponent.

•  els substantius col·lectius.

•  la vocal neutra. 

• Escriure correctament el vocalisme àton.

• Completar paraules amb la vocal corresponent.

•  mots segons el so i la .

• Relacionar mots amb la seva .

• Escriure correctament un dictat preparat.

• Conèixer els diferents tipus de diccionaris.

• Usar els diferents tipus de diccionaris.

• Trobar els antònims i els sinònims de paraules do-
nades.

• Usar els diccionaris bilingües.

• Crear un text literari a partir d’unes pautes.

• Representar oralment situacions donades.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Sap quines són les característiques d’una notícia
periodística.

•  paraules en diversos camps lèxics.

• Comprèn notícies periodístiques.

• Produeix textos orals a partir d’una situació do-
nada.

•  les paraules clau d’un text.

• Cerca informació a Internet.

•  les paraules clau d’un text.

•  la categoria gramatical del substantiu.

• Distingeix els diversos tipus de substantius.

•  els substantius.
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• Completa oracions amb el substantiu correspo-
nent.

• Identi�ca els substantius col·lectius.

• Identi�ca la vocal neutra.

• Escriu correctament el vocalisme àton.

• Completa paraules amb la vocal corresponent.

• Classi�ca mots segons el so i la gra�a.

• Relaciona mots amb la seva de�nició.

• Sap usar els diferents tipus de diccionaris.

• Crea un text literari a partir d’unes pautes.

• Representa oralment situacions donades.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA 
I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges, tant
orals com escrits, visuals o corporals.

• Gaudi de la lectura, l’observació i l’expressió uti-
litzant recursos lingüístics i no lingüístics.

• Domini dels recursos comunicatius especí�cs de
les diverses àrees. Coneixement i re�exió sobre
el funcionament del llenguatge i dels recursos co-
municatius especí�cs de cada àrea curricular.

• Contacte amb varietat de textos que s’usen
(també audiovisuals).

• Prendre el llenguatge com a objecte d’observació
i anàlisi.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lec-
tuals, emocionals, físiques), del procés i les es-
tratègies necessàries per a desenvolupar-les.

• Disposició d’un sentiment de competència per-
sonal (desenvolupament de les actituds, la mo-
tivació, la con�ança en un mateix i el gust d’a-
prendre).

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA 
I INICIATIVA PERSONAL

• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposar-se objectius i plani�car i portar a terme
projectes individuals o col·lectius.

• Lideratge de projectes, que inclouen la con�an-
ça en un mateix, l’empatia, l’esperit de supera-
ció, les habilitats per al diàleg i la cooperació, l’or-
ganització de temps i tasques, la capacitat
d’a�rmar i defensar drets o l’assumpció de riscos.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Direcció re�exiva de les accions per a la millora
i preservació de les condicions de vida pròpia, les
de les altres persones i les de la resta dels és-
sers vius.

• Ús responsable dels recursos naturals, cura del
medi ambient, realitzar un consum racional i res-
ponsable i protegir la salut individual i col·lectiva.

• Consciència de la in�uència que té la presència
de les persones en l’espai, el seu assentament,
les modi�cacions que introdueixen i els paisatges
resultants.

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Coneixement i valoració d’un mateix.

• Pràctica del diàleg i la negociació per a arribar a
acords com a forma de resoldre els con�ictes,
tant en l’àmbit individual com en el social.

• Exercici actiu i responsable dels drets i deures de
la ciutadania.
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CONTINGUTS

Comunicació
• De�nició de monòleg.

• El monòleg teatral: característiques.

• Cerca d’hipèrboles en un monòleg humorístic.

• Cerca d’expressions col·loquials i tria de situa-
cions comunicatives adients.

• Ús de les cometes.

• Realització d’un resum d’un monòleg.

• Redacció d’un monòleg humorístic i un monòleg
teatral.

Gramàtica i ortogra�a
• De�nició de l’adjectiu.

• Distinció entre els adjectius variables i els inva-
riables.

• Identi�cació dels adjectius d’un text.

• Flexió de gènere i nombre d’uns adjectius donats.

• Presentació de les normes d’accentuació.

• Aplicació de les normes d’accentuació.

• Ús correcte de la dièresi.

• Escriptura d’un dictat preparat.

Literatura
• Lectura autònoma i guiada d’un fragment del

text Zera�na , de Mercè Rodoreda.

• Ús d’estratègies tècniques per a analitzar i inter-
pretar el text abans de llegir-lo, durant la lectura
i després d’haver-lo llegit.

• Resolució d’activitats sobre la lectura.

• Creació d’un text literari a partir d’unes pautes.

• De�nició del fet literari.

• Presentació dels grans gèneres literaris i reco-
neixement de les seves característiques princi-
pals.

• Identi�cació dels gèneres literaris de diversos tex-
tos.

• De�nició de dos subgèneres: la memorialística i
l’assaig.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• De�nir el monòleg.

• Identi�car les característiques del monòleg teatral.

• Cercar hipèrboles en un monòleg humorístic.

• Cercar expressions col·loquials i triar situacions
comunicatives adients.

• Fer servir correctament les cometes.

• Realitzar un resum d’un monòleg.

• Redactar un monòleg humorístic i un monòleg
teatral.

• De�nir l’adjectiu.

• Distingir entre els adjectius variables i els inva-
riables.

• Identi�car els adjectius d’un text.

• Flexionar el gènere i el nombre d’uns adjectius
donats.

• Aplicar les normes d’accentuació.

• Escriure correctament les paraules amb dièresi.

• Escriure correctament un dictat preparat.

• Valorar la lectura com a font de plaer i d’enriqui-
ment personal.

• Resoldre les activitats sobre la lectura.

• Crear un text literari a partir d’unes pautes.

• Reconèixer els grans gèneres literaris i les seves
característiques principals.

• De�nir el fet literari.

• Identi�car els gèneres literaris de diversos textos.

• De�nir dos subgèneres: la memorialística i l’as-
saig.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Identi�ca les característiques del monòleg teatral.

• Cerca hipèrboles en un monòleg humorístic.

• Cerca expressions col·loquials i tria situacions co-
municatives adients.

• Fa servir correctament les cometes.

• Realitza un resum d’un monòleg.

• Redacta un monòleg humorístic i un monòleg
teatral.

• Sap de�nir l’adjectiu.

• Distingeix entre els adjectius variables i els in-
variables.

• Identi�ca els adjectius d’un text.

• Flexiona correctament el gènere i el nombre d’uns
adjectius donats.

• Aplica correctament les normes d’accentuació.

• Escriu correctament les paraules amb dièresi.

• Escriu correctament un dictat preparat.
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• Reconeix els grans gèneres literaris i les seves
característiques principals.

• De�neix el fet literari.

• Identi�ca els gèneres literaris de diversos textos.

• De�neix dos subgèneres: la memorialística i l’as-
saig.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA 
I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges, tant
orals com escrits, visuals o corporals.

• Interactuar i dialogar amb altres persones de
manera adequada.

• Gaudi escoltant, observant, llegint o expressant-
se utilitzant recursos lingüístics i no lingüístics.

• Tractament de la informació (tècniques per a
memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sin-
tetitzar, etc.).

• Domini dels recursos comunicatius especí�cs de
les diverses àrees. 

• Tractament del llenguatge com objecte d’obser-
vació i anàlisi.

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Ús de recursos de l’expressió i representació que
faciliten la realització de les creacions individuals
i socials.

• Aplicació d’habilitats de pensament divergent i de
treball col·laboratiu.

• Desig i voluntat de cultivar la pròpia capacitat es-
tètica i creadora.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Comunicació de la informació i els coneixements
adquirits.

• Ús les TIC (coneixement i domini d’habilitats
tecnològiques).

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Disposició d’un sentiment de competència per-
sonal (desenvolupament de les actituds, la moti-
vació, la con�ança en un mateix i el gust d’apren-
dre).

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Comunicació en diferents contextos.

• Expressió de les pròpies idees i capacitat d’es-
coltar les alienes.

• Habilitat per a posar-se en el lloc d’altri.

• Presa de decisions en els diversos nivells de la
vida comunitària.
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CONTINGUTS

Comunicació
• Presentació de les característiques generals dels

textos descriptius.

• Cerca del signi�cat del lèxic desconegut.

• Comprensió d’un text descriptiu escrit.

• Ús d’internet per a l’obtenció d’informació.

• Observació i anàlisi de diversos textos descrip-
tius.

• Relació de substantius amb l’adjectiu corresponent.

• Reconeixement de les característiques princi-
pals del retrat com un tipus de text descriptiu.

• Distinció i classi�cació de sinònims i antònims.

• Elaboració de textos descriptius.

Gramàtica i ortogra�a
• Distinció dels diferents tipus de determinants.

• Compleció d’oracions amb el demostratiu ade-
quat.

• Ús correcte dels possessius.

• Coneixement de les normes ortogrà�ques de
l’apòstrof i la contracció.

• Ús correcte de l’apòstrof.

• Compleció d’oracions amb l’article o la contrac-
ció correctes.

• Ús correcte de la combinació de pronoms.

• Escriptura d’un dictat preparat.

Literatura
• Lectura autònoma i guiada d’un fragment del

text El noi del pijama de ratlles , de John Boyne.

• Ús d’estratègies tècniques per a analitzar i in-
terpretar el text abans de llegir-lo, durant la lec-
tura i després d’haver-lo llegit.

• Resolució d’activitats sobre la lectura.

• Creació d’un text literari a partir d’unes pautes.

• Identi�cació dels gèneres de la literatura popular: el
conte no literari, la rondalla, la llegenda i la faula.

• Comparació de diverses versions d’un conte po-
pular.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Saber quines són les característiques generals
dels textos descriptius.

• Cercar el signi�cat del lèxic desconegut.

• Comprendre un text descriptiu.

• Fer servir internet per a l’obtenció d’informació.

• Analitzar els textos descriptius.

• Relacionar substantius amb l’adjectiu correspo-
nent.

• Elaborar textos descriptius.

• Reconèixer les característiques principals del re-
trat com un tipus de text descriptiu.

• Distingir i classi�car sinònims i antònims.

• Elaborar textos descriptius.

• Distingir els diferents tipus de determinants.

• Completar oracions amb el demostratiu ade-
quat.

• Fer servir correctament els possessius.

• Aplicar les normes ortogrà�ques de l’apòstrof i
la contracció.

• Completar oracions amb l’article o la contracció
corresponent.

• Usar correctament la combinació de pronoms.

• Escriure correctament un dictat preparat.

• Valorar la lectura com a font de plaer i d’enriqui-
ment personal.

• Resoldre activitats sobre la lectura.

• Crear un text literari a partir d’unes pautes.

• Identi�car els gèneres de la literatura popular: el
conte no literari, la rondalla, la llegenda i la fau-
la.

• Comparar les diverses versions d’un conte po-
pular.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Sap quines són les característiques generals
dels textos descriptius.

• Cerca el signi�cat del lèxic desconegut.

• Comprèn un text descriptiu.

• Fa servir internet per a l’obtenció d’informació.

• Analitza els textos descriptius.

• Relaciona substantius amb l’adjectiu correspo-
nent.

• Elabora textos descriptius.

• Reconeix les característiques principals del retrat
com un tipus de text descriptiu.

• Distingeix i classi�ca sinònims i antònims.

• Elabora textos descriptius.
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• Distingeix els diferents tipus de determinants.

• Completa oracions amb el demostratiu adequat.

• Fa servir correctament els possessius.

• Aplica les normes ortogrà�ques de l’apòstrof i la
contracció.

• Completa oracions amb l’article o la contracció
corresponent.

• Usa correctament la combinació de pronoms.

• Escriu correctament un dictat preparat.

• Valora la lectura com a font de plaer i d’enriqui-
ment personal.

• Resol activitats sobre la lectura.

• Crea un text literari a partir d’unes pautes.

• Identi�ca els gèneres de la literatura popular: el
conte no literari, la rondalla, la llegenda i la faula.

• Compara les diverses versions d’un conte po-
pular.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA 
I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges, tant
orals com escrits, visuals o corporals.

• Expressió d’observacions, explicacions, opinions,
pensaments, emocions, vivències i argumenta-
cions.

• Interacció i diàleg amb altres persones de ma-
nera adequada.

• Gaudi escoltant, observant, llegint o expressant-
se utilitzant recursos lingüístics i no lingüístics.

• Domini dels recursos comunicatius especí�cs de
les diverses àrees. Coneixement i re�exió sobre
el funcionament del llenguatge i dels recursos co-
municatius especí�cs de cada àrea curricular.

• Consideració del llenguatge com a objecte d’ob-
servació i anàlisi.

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Ús de recursos de l’expressió i la representació
que faciliten la realització de les creacions indi-
viduals i socials.

• Coneixement bàsic de les diverses manifesta-
cions culturals i artístiques.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lec-
tuals, emocionals, físiques), del procés i les es-
tratègies necessàries per a desenvolupar-les.

• Disposició d’un sentiment de competència per-
sonal (desenvolupament de les actituds, la mo-
tivació, la con�ança en un mateix i el gust d’a-
prendre).

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Capacitat de posar-se en el lloc d’altri.

• Pràctica del diàleg i la negociació per a arribar a
acords com a forma de resoldre els con�ictes,
tant en l’àmbit individual com en el social.

• Exercici actiu i responsable dels drets i els deu-
res de la ciutadania.
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CONTINGUTS

Comprensió i expressió
• Reconeixement de les característiques princi-

pals del text descriptiu d’espais.

• Cerca del signi�cat del lèxic desconegut.

• Comprensió del text.

• Identi�cació dels elements descriptius d’un text.

• Redacció d’un text descriptiu.

• Exposició oral d’una descripció d’un espai.

Gramàtica i ortogra�a
• Identi�cació dels determinants numerals, quan-

titatius, interrogatius i exclamatius.

• Reconeixement dels pronoms.

• Classi�cació dels determinants numerals.

• Compleció d’oracions amb els quantitatius cor-
responents.

• Ús correcte dels determinants.

• Ús correcte dels pronoms.

• Ús correcte de les gra�es de la essa sorda i la es-
sa sonora.

• Compleció de paraules amb la gra�a adequada.

• Escriptura d’un dictat preparat.

Literatura
• Lectura autònoma i guiada d’un fragment del

text La guerra de les campanes i El país amb el
“des” al davant , de Gianni Rodari.

• Ús d’estratègies tècniques per a analitzar i in-
terpretar el text abans de llegir-lo, durant la lec-
tura i després d’haver-lo llegit.

• Adquisició de vocabulari nou.

• Resolució d’activitats sobre la lectura.

• Creació d’un text literari a partir d’unes pautes.

• Reconeixement de les característiques generals
del conte literari i de la novel·la.

• Lectura i anàlisi de contes literaris.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Saber quines són les característiques principals
del text descriptiu d’espais.

• Cercar el signi�cat del lèxic desconegut.

• Comprendre el text.

• Identi�car els elements descriptius d’un text.

• Redactar un text descriptiu.

• Exposar oralment la descripció d’un espai.

• Identi�car els determinants numerals, quantita-
tius, interrogatius i exclamatius.

• Reconèixer els pronoms.

• Classi�car els determinants numerals.

• Completar oracions amb els quantitatius corres-
ponents.

• Fer servir correctament els determinants.

• Fer servir correctament els pronoms.

• Usar correctament les gra�es de la essa sorda i
la essa sonora.

• Completar paraules amb la gra�a adequada.

• Escriure correctament un dictat preparat.

• Valorar la lectura com a font de plaer.

• Adquirir vocabulari nou.

• Resoldre les activitats sobre la lectura.

• Crear un text literari a partir d’unes pautes.

• Reconèixer les característiques generals del con-
te literari i de la novel·la.

• Llegir i analitzar contes literaris.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Sap quines són les característiques principals
del text descriptiu d’espais.

• Cerca el signi�cat del lèxic desconegut.

• Comprèn el text.

• Identi�ca els elements descriptius d’un text.

• Redacta un text descriptiu.

• Exposa oralment la descripció d’un espai.

• Identi�ca els determinants numerals, quantitatius,
interrogatius i exclamatius.

• Reconeix els pronoms.

• Classi�ca els determinants numerals.

• Completa oracions amb els quantitatius corres-
ponents.

• Fa servir correctament els determinants.

• Fa servir correctament els pronoms.

• Usa correctament les gra�es de la essa sorda i
la essa sonora.

• Completa paraules amb la gra�a adequada.

• Escriu correctament un dictat preparat.

• Valora la lectura com a font de plaer.
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• Adquireix vocabulari nou.

• Resol les activitats sobre la lectura.

• Crea un text literari a partir d’unes pautes.

• Reconeix les característiques generals del conte
literari i de la novel·la.

• Llegeix i analitza contes literaris.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA I 
AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges, tant orals
com escrits, visuals o corporals.

• Expressió d’observacions, explicacions, opinions,
pensaments, emocions, vivències i argumenta-
cions.

• Cerca, selecció i processament de la informació
provinent de tot tipus de mitjans, convencionals
o digitals, i de tota mena de suports.

• Tractament de la informació (tècniques per a
memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sinte-
titzar, etc.).

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Transformació de la informació en coneixement.

• Comunicació de la informació i dels coneixements
adquirits.

• Ús de les TIC (coneixement i domini d’habilitats
tecnològiques bàsiques).

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Interès per participar en la vida cultural i per
contribuir en la conservació del patrimoni cultu-
ral i artístic.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT 
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Direcció re�exiva de les accions per a la millora
i la preservació de les condicions de vida pròpia,
les de les altres persones i les de la resta dels és-
sers vius.

• Ús responsable dels recursos naturals, cura del
medi ambient, consum racional i responsable i
protecció de la salut individual i col·lectiva.

guia didàctica 2

Unitat
Programació



CONTINGUTS

Comprensió i expressió
• Reconeixement de les característiques princi-

pals del text conversacional.

• Cerca del signi�cat del lèxic desconegut.

• Lectura i comprensió del text.

• Anàlisi de l’estructura d’una entrevista.

• Elaboració d’una entrevista a partir d’unes pau-
tes donades.

Gramàtica i ortogra�a
• Distinció entre les formes personals i no perso-

nals del verb.

• Identi�cació dels verbs predicatius i dels verbs
atributius.

• Classi�cació dels verbs transitius i intransitius.

• Escriptura de complements verbals.

• Relació de formes verbals amb el complement
adequat.

• Escriptura de complements directes.

• Ús correcte de les gra�es g/j.

• Ús correcte de les gra�es x/ix.

• Ús correcte de les gra�es tx/ig.

• Relació de frases fetes amb el seu signi�cat.

• Escriptura d’un dictat preparat.

Literatura
• Lectura autònoma i guiada d’un fragment del

text teatral Molt soroll per no res , de William
Shakespeare.

• Ús d’estratègies tècniques per a analitzar i in-
terpretar el text abans de llegir-lo, durant la lec-
tura i després d’haver-lo llegit.

• Adquisició de vocabulari nou.

• Resolució d’activitats sobre la lectura.

• Cerca d’informació en fonts escrites.

• Creació d’un text literari a partir d’unes pautes.

• Reconeixement de les característiques generals
del gènere teatral.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Saber quines són les característiques principals
del text conversacional.

• Cercar el signi�cat del lèxic desconegut.

• Llegir i comprendre el text escrit.

• Analitzar l’estructura d’una entrevista.

• Elaborar una entrevista a partir d’unes pautes do-
nades.

• Distingir entre les formes personals i no perso-
nals del verb.

• Identi�car els verbs predicatius i els verbs atri-
butius.

• Classi�car els verbs transitius i intransitius.

• Saber completar oracions amb els complements
verbals.

• Relacionar formes verbals amb el complement
adequat.

• Saber completar oracions amb els complements
directes.

• Aplicar correctament les normes d’ortogra�a de
les gra�es g/j.

• Aplicar correctament les normes d’ortogra�a de
les gra�es x/ix.

• Aplicar correctament les normes d’ortogra�a de
les gra�es tx/ig.

• Relacionar frases fetes amb el seu signi�cat.

• Escriure correctament un dictat preparat.

• Valorar la lectura com a font de plaer i d’enriqui-
ment personal.

• Valorar l’adquisició de vocabulari nou.

• Resoldre activitats sobre la lectura.

• Cercar informació en fonts escrites.

• Crear un text literari a partir d’unes pautes.

• Reconèixer les característiques generals del gè-
nere teatral.

• Llegir i analitzar un text teatral.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Sap quines són les característiques principals del
text conversacional.

• Cerca el signi�cat del lèxic desconegut.

• Llegeix i comprèn el text escrit.

• Analitza l’estructura d’una entrevista.

• Elabora una entrevista a partir d’unes pautes do-
nades.

• Distingeix entre les formes personals i no per-
sonals del verb.

• Identi�ca els verbs predicatius i els verbs atri-
butius.

• Classi�ca els verbs transitius i intransitius.

guia didàctica 2

Unitat
Programació



• Sap completar oracions amb els complements
verbals.

• Relaciona formes verbals amb el complement
adequat.

• Sap completar oracions amb els complements
directes.

• Aplica correctament les normes d’ortogra�a de
les gra�es g/j .

• Aplica correctament les normes d’ortogra�a de
les gra�es x/ix.

• Aplica correctament les normes d’ortogra�a de
les gra�es tx/ig .

• Relaciona frases fetes amb el seu signi�cat.

• Escriu correctament un dictat preparat.

• Valora la lectura com a font de plaer i d’enriqui-
ment personal.

• Valora l’adquisició de vocabulari nou.

• Resol activitats sobre la lectura.

• Cerca informació en fonts escrites.

• Crea un text literari a partir d’unes pautes.

• Reconeix les característiques generals del gènere
teatral.

• Llegeix i analitza un text teatral.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA 
I AUDIOVISUAL

• Expressió d’observacions, explicacions, opinions,
pensaments, emocions, vivències i argumenta-
cions.

• Interacció i diàleg amb altres persones de ma-
nera adequada.

• Gaudi escoltant, observant, llegint o expressant-
se utilitzant recursos lingüístics i no lingüístics.

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Ús de recursos de l’expressió i la representació
que faciliten la realització de les creacions indi-
viduals i socials.

• Habilitat per a gaudir amb l’art i altres manifes-
tacions culturals.

• Actitud oberta, respectuosa i crítica cap a la di-
versitat d’expressions artístiques i culturals.

• Desig i voluntat de cultivar la pròpia capacitat es-
tètica i creadora.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Ús de les TIC (coneixement i domini d’habilitats
tecnològiques bàsiques).

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals,
emocionals, físiques), del procés i les estratègies
necessàries per a desenvolupar-les.

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA 
I INICIATIVA PERSONAL

• Coneixement d’un mateix.

• Capacitat d’elegir amb criteri propi, d’imaginar
projectes i de portar endavant les accions ne-
cessàries per a desenvolupar les opcions i els
plans personals en el marc de projectes indivi-
duals o col·lectius.

• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposta d’objectius, plani�cació i realització de pro-
jectes individuals o col·lectius.

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Autoconeixement i valoració d’un mateix.

• Capacitat de posar-se en el lloc d’altri.

• Comprensió de la realitat social en què es viu.

• Cooperació, convivència i exercici de la ciutada-
nia democràtica.
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CONTINGUTS

Comunicació
• Reconeixement de les característiques generals

del còmic.

• Identi�cació dels elements que conformen el
còmic.

• Lectura i anàlisi de diversos còmics.

• Relació d’interjeccions amb el seu signi�cat.

• Identi�cació dels recursos expressius que es
fan servir en els còmics.

• Elaboració d’un còmic a partir d’unes pautes do-
nades.

Gramàtica i ortogra�a
• Classi�cació dels verbs en les tres conjugacions.

• Distinció entre el lexema i el morfema de diver-
ses formes verbals.

• Identi�cació de la persona, el nombre, el temps
i el mode d’una forma verbal.

• Compleció d’un text amb les formes verbals do-
nades.

• Escriptura dels temps compostos.

• Ús correcte de les gra�es p/b, t/d, c/g .

• Ús correcte de les gra�es b/v.

• Ús correcte de les gra�es r/rr.

• Compleció de frases o textos amb les gra�es
adequades.

• Distinció del signi�cat de diverses paraules ho-
mòfones.

• Compleció de sèries verbals.

• Relació de frases fetes amb el seu signi�cat.

• Escriptura d’un dictat preparat.

Literatura
• Lectura autònoma i guiada d’uns fragments dels

textos Bestiari , de Pere Quart, i Bestiari , de Jo-
sep Carner.

• Ús de tècniques per a analitzar  i inter pretar el text
abans de llegir-lo, durant la lectura i després
d’haver-lo llegit.

• Adquisició de vocabulari nou.

• Resolució d’activitats sobre la lectura.

• Reconeixement de les característiques generals
de la poesia.

• Recompte de síl·labes d’un vers.

• Lectura i anàlisi de diversos poemes.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Conèixer les característiques generals del còmic.

• Identi�car els elements que conformen el còmic.

• Llegir i analitzar còmics diversos.

• Relacionar interjeccions amb el seu signi�cat.

• Identi�car els recursos expressius que es fan ser-
vir en els còmics.

• Elaborar un còmic a partir d’unes pautes donades.

• Classi�car els verbs en les tres conjugacions.

• Distingir el lexema i el morfema de diverses for-
mes verbals.

• Identi�car la persona, el nombre, el temps i el
mode d’una forma verbal.

• Completar un text amb les formes verbals do-
nades.

• Conèixer els temps compostos dels verbs.

• Aplicar correctament les normes ortogrà�ques de
les gra�es p/b, t/d, c/g.

• Aplicar correctament les normes ortogrà�ques de
les gra�es b/v.

• Aplicar correctament les normes ortogrà�ques de
les gra�es r/rr.

• Distingir el signi�cat de diversos homòfons.

• Completar sèries verbals.

• Relacionar frases fetes amb el seu signi�cat.

• Escriure correctament un dictat preparat.

• Gaudir de la lectura i la comprensió de poemes.

• Resoldre activitats sobre la lectura.

• Reconèixer les característiques generals de la
poesia.

• Saber comptar síl·labes d’un vers.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Coneix les característiques generals del còmic.

• Identi�ca els elements que conformen el còmic.

• Llegeix i analitza còmics diversos.

• Relaciona interjeccions amb el seu signi�cat.

• Identi�ca els recursos expressius que es fan
servir en els còmics.

• Elabora un còmic a partir d’unes pautes donades.

• Classi�ca els verbs en les tres conjugacions.

• Distingeix el lexema i el morfema de diverses for-
mes verbals.
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• Identi�ca la persona, el nombre, el temps i el mo-
de d’una forma verbal.

• Coneix els temps compostos dels verbs.

• Aplica correctament les normes ortogrà�ques de
les gra�es p/b, t/d, c/g.

• Aplica correctament les normes ortogrà�ques de
les gra�es b/v.

• Aplica correctament les normes ortogrà�ques de
les gra�es r/rr.

• Distingeix el signi�cat de diversos homòfons.

• Completa sèries verbals.

• Relaciona frases fetes amb el seu signi�cat.

• Escriu correctament un dictat preparat.

• Reconeix les característiques generals de la
poesia.

• Sap comptar les síl·labes d’un vers.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Gaudi escoltant, observant, llegint o expressant-
se utilitzant recursos lingüístics i no lingüístics.

• Contacte amb textos de diverses tipologies (tam-
bé audiovisuals).

• Consideració del llenguatge com a objecte d’ob-
servació i anàlisi.

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Habilitat per gaudir amb l’art i altres manifesta-
cions culturals.

• Coneixement bàsic de les diverses manifesta-
cions culturals i artístiques.

• Desig i voluntat de cultivar la pròpia capacitat es-
tètica i creadora.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lec-
tuals, emocionals, físiques), del procés i de les
estratègies necessàries per a desenvolupar-les.

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA 
I INICIATIVA PERSONAL

• Lideratge de projectes, que inclouen la con�ança
en un mateix, l’empatia, l’esperit de superació, les
habilitats per al diàleg i la cooperació, l’organitza-
ció de temps i tasques, la capacitat d’a�rmar i de
defensar drets o l’assumpció de riscos.

guia didàctica 2

Unitat
Programació





CONTINGUTS

Comunicació
• Presentació de les característiques generals del

text expositiu.

• Cerca del signi�cat del lèxic desconegut.

• Elaboració d’un informe-resum a partir d’unes
pautes.

• Ús de tècniques de consulta d’informació.

Gramàtica i ortogra�a
• Identi�cació de les diverses categories gramati-

cals.

• Identi�cació del gènere i el nombre dels subs-
tantius.

• Anàlisi morfològica i sintàctica d’oracions.

• Separació sil·làbica de paraules.

• Identi�cació de diftongs.

• Identi�cació de dígrafs.

• Partició de paraules a �nal de línia.

• Identi�cació de l’estructura sil·làbica.

• Escriptura d’un dictat preparat.

Literatura
• Lectura autònoma i guiada d’un fragment del

text Tom Sawyer , de Mark Twain.

• Ús d’estratègies tècniques per a analitzar i inter-
pretar el text abans de llegir-lo, durant la lectura
i després d’haver-lo llegit.

• Creació d’un text literari a partir d’unes pautes.

• Lectura i anàlisi de textos narratius.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Reconèixer les característiques generals del text
expositiu.

• Cercar el signi�cat del lèxic desconegut.

• Elaborar un informe-resum a partir d’unes pautes.

• Usar les tècniques de consulta d’informació.

• Identi�car les diverses categories gramaticals.

• Identi�car el gènere i el nombre dels substantius.

• Analitzar oracions morfològicament i sintàctica-
ment.

• Separar les paraules en síl·labes.

• Identi�car diftongs.

• Identi�car dígrafs.

• Partir correctament paraules a �nal de línia.

• Identi�car l’estructura sil·làbica.

• Escriure un dictat preparat.

• Comprendre el text literari.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Reconeix les característiques del text expositiu.

• Sap cercar el signi�cat del lèxic desconegut.

• Elabora correctament un informe-resum a partir
d’unes pautes.

• Coneix i usa les tècniques de consulta d’infor-
mació.

• Identi�ca les diverses categories gramaticals.

• Identi�ca el gènere i el nombre dels substantius.

• Analitza oracions morfològicament i sintàctica-
ment.

• Separa correctament les paraules en síl·labes.

• Identi�ca diftongs.

• Identi�ca dígrafs.

• Parteix correctament paraules a �nal de línia.

• Identi�ca l’estructura sil·làbica.

• Escriu un dictat preparat amb correció ortogrà�-
ca.

• Comprèn un text literari.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA 
I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges, tant
orals com escrits, visuals o corporals.

• Expressió d’observacions, explicacions, opinions,
pensaments, emocions, vivències i argumenta-
cions.

• Gaudi de la lectura, l’observació i l’expressió uti-
litzant els recursos lingüístics i no lingüístics.

• Coneixement i re�exió sobre el funcionament del
llenguatge i dels recursos comunicatius especí-
�cs de cada àrea.

• Identi�cació del llenguatge com a objecte d’ob-
servació i anàlisi.

Unitat
Programació



COMPETÈNCIA ARTÍSTICA 
I CULTURAL

• Coneixement bàsic de les diverses manifesta-
cions culturals i artístiques.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Transformació de la informació en coneixement.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Conscienciació de les pròpies capacitats (intel·lec-
tuals, emocionals, físiques), del procés i les es-
tratègies necessàries per a desenvolupar-les.

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Comunicació en diferents contextos. 

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT 
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Desenvolupament de l’esperit crític en l’obser-
vació de la realitat i en l’anàlisi dels missatges in-
formatius i publicitaris.

Unitat
Programació



Unitat
Programació

CONTINGUTS

Comunicació
• Presentació de les característiques pròpies de la

comunicació verbal i no verbal.

• Anàlisi del contingut no verbal d’una conversa te-
lefònica i un vídeo sense so.

• Resolució d’activitats de comprensió del text.

• Valoració de l’adquisició de la competència co-
municativa en més d’una llengua.

Gramàtica i ortogra�a
• Presentació de l’estructura bàsica del sintagma

nominal.

• Presentació de les funcions del sintagma nomi-
nal.

• Anàlisi de sintagmes nominals.

• Relació d’adjectius amb el substantiu adient.

• Presentació del vocalisme tònic.

• Presentació de les normes ortogrà�ques del vo-
calisme àton.

• Identi�cació del so de la vocal tònica.

• Compleció de paraules amb la vocal àtona cor-
responent.

• Escriptura de plurals.

• Escriptura d’un dictat preparat.

Literatura
• Lectura autònoma i guiada d’un fragment del

text Muntanyes maleïdes de Pep Coll.

• Ús d’estratègies tècniques per a analitzar i in-
terpretar el text abans de llegir-lo, durant la lec-
tura i després d’haver-lo llegit.

• Resolució d’activitats sobre la lectura.

• Presentació de ls trets gener als d’una rondalla:
temàtiques i personatges característics.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Saber quines són les característiques pròpies
de la comunicació verbal i no verbal.

• Analitzar correctament el contingut no verbal
d’una conversa telefònica i un vídeo sense so.

• Reconèixer l’estructura bàsica del sintagma no-
minal.

• Reconèixer les funcions del sintagma nominal.

• Analitzar correctament sintagmes nominals.

• Relacionar correctament adjectius amb el subs-
tantiu adient.

• Reconèixer el vocalisme tònic.

• Conèixer les normes ortogrà�ques del vocalisme
àton.

• Identi�car el so de la vocal tònica.

• Completar paraules amb la vocal àtona corres-
ponent.

• Escriure els plurals.

• Escriure un dictat preparat.

• Consolidar la lectura com a hàbit lector.

• Resoldre activitats sobre la lectura.

• Saber quins són els trets generals d’una rondalla:
temàtiques i personatges característics.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Sap quines són les característiques pròpies de la
comunicació verbal i no verbal.

• Analitza correctament el contingut no verbal d’una
conversa telefònica i un vídeo sense so.

• Reconeix l’estructura bàsica del sintagma no-
minal.

• Reconeix les funcions del sintagma nominal.

• Analitza correctament sintagmes nominals.

• Relaciona correctament adjectius amb el subs-
tantiu adient.

• Reconeix el vocalisme tònic.

• Coneix les normes ortogrà�ques del vocalisme
àton.

• Identi�ca correctament el so de la vocal tònica.

• Completa paraules amb la vocal àtona corres-
ponent.

• Escriu correctament els plurals.

• Escriu correctament un dictat preparat.

• Va consolidant el seu hàbit lector.

• Resol adequadament activitats sobre la lectura.

• Exposa quines són les característiques gene-
rals d’una rondalla: temàtiques i personatges
característics.



Unitat
Programació

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA 
I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges, tant
orals com escrits, visuals o corporals.

• Expressió d’observacions, explicacions, opinions,
pensaments, emocions, vivències i argumenta-
cions.

• Contacte amb varietat de textos que s’usen
(també audiovisuals).

• Gaudi de la lectura, l’observació i l’expressió uti-
litzant els recursos lingüístics i no lingüístics.

• Identi�cació del llenguatge com a objecte d’ob-
servació i anàlisi.

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Interès per participar en la vida cultural i per
contribuir a la conservació del patrimoni cultural
i artístic.

• Desig i voluntat de cultivar la pròpia capacitat es-
tètica i creadora.

• Coneixement bàsic de les diverses manifesta-
cions culturals i artístiques.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Conscienciació de les pròpies capacitats (intel·lec-
tuals, emocionals, físiques), del procés i les es-
tratègies necessàries per a desenvolupar-les.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Comunicació de la informació i els coneixements
adquirits.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT 
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Desenvolupament de l’esperit crític en l’obser-
vació de la realitat i en l’anàlisi dels missatges in-
formatius i publicitaris.

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Comunicació en diferents contextos.

• Capacitat de posar-se en lloc d’altri.



Unitat
Programació

CONTINGUTS

Comunicació
• Presentació de les característiques generals de

la tipologia textual de la cançó.

• Descripció de les característiques comunes de la
cançó amb el text descriptiu, narratiu i expositiu.

• Presentació de les temàtiques més habituals
que apareixen en la cançó moderna. 

Gramàtica i ortogra�a
• Presentació dels verbs de la primera conjugació.

• Classi�cació de diferents formes verbals.

• Separació del lexema i els morfemes verbals.

• Escriptura del plural de formes verbals.

• Presentació dels diferents contactes vocàlics.

• Separació sil·làbica.

• Identi�cació de diftongs.

• Identi�cació de hiats.

• Escriptura d’un dictat preparat.

Literatura
• Lectura autònoma i guiada d’un fragment de la

novel·la En Ben estima l’Anna , de Peter Härtling.

• Ús d’estratègies tècniques per a analitzar i inter-
pretar el text abans de llegir-lo, durant la lectura i
després d’haver-lo llegit.

• Resolució d’activitats sobre la lectura.

• Creació d’un text literari a partir d’unes pautes.

• Presentació de les tècniques narratives.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Conèixer les característiques generals de la ti-
pologia textual de la cançó.

• Descriure les característiques comunes de la
cançó amb el text descriptiu, narratiu i expositiu.

• Saber quines són les temàtiques més habituals
que apareixen en la cançó moderna. 

• Reconèixer les característiques dels verbs de la
primera conjugació.

• Classi�car diferents formes verbals.

• Separar el lexema i els morfemes verbals.

• Escriure el plural de formes verbals.

• Reconèixer els diferents contactes vocàlics.

• Identi�car els diftongs.

• Identi�car els hiats.

• Escriure un dictat preparat.

• Consolidar la lectura com a hàbit lector.

• Resoldre activitats sobre la lectura.

• Crear un text literari a partir d’unes pautes.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Coneix les característiques generals de la tipo-
logia textual de la cançó.

• Descriu les característiques comunes de la can-
çó amb el text descriptiu, narratiu i expositiu.

• Sap quines són les temàtiques més habituals que
apareixen en la cançó moderna. 

• Reconeix les característiques dels verbs de la pri-
mera conjugació.

• Classi�ca de forma correcta diferents formes
verbals.

• Separa correctament el lexema i els morfemes
verbals.

• Escriu el plural de formes verbals.

• Reconeix els diferents contactes vocàlics.

• Identi�ca correctament els diftongs.

• Identi�ca correctament els hiats.

• Sap preparar un dictat.

• Va consolidant el seu hàbit lector.

• Resol correctament activitats sobre la lectura.

• Crea un text literari a partir d’unes pautes.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA
I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges, tant
orals com escrits, visuals o corporals. 

• Identi�cació del llenguatge com a objecte d’ob-
servació i anàlisi.

• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i ar-
gumentacions.



Unitat
Programació

CONTINGUTS

Comunicació
• Reconeixement de les característiques generals

del text publicitari.

• Lectura i comprensió d’anuncis publicitaris.

• Anàlisi d’anuncis publicitaris.

• Identi�cació dels recursos que es fan servir en la
publicitat.

• Elaboració d’anuncis publicitaris.

Gramàtica i ortogra�a
• Presentació de les irregularitats verbals.

• Anàlisi de formes verbals.

• Classi�cació de participis segons la terminació.

• Compleció de sèries verbals.

• Presentació de les normes d’accentuació.

• Aplicació de les normes d’accentuació.

• Ús correcte de la dièresi.

• Relació de mots que porten accent diacrític amb
el signi�cat corresponent.

• Cerca de mots que porten dièresi.

Literatura
• Lectura autònoma i guiada de diversos poemes.

• Anàlisi de diversos poemes.

• Elaboració d’un poema seguint pautes de versi-
�cació i mètriques.

• Presentació dels diversos tipus de versos, ritmes
i rimes.

• Identi�cació de les dades de versi�cació i mètrica
de diversos poemes.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Reconèixer les característiques generals del text
publicitari.

• Llegir i comprendre anuncis publicitaris.

• Analitzar anuncis publicitaris.

• Identi�car els recursos que es fan servir en la pu-
blicitat.

• Elaborar anuncis publicitaris.

• Reconèixer les irregularitats verbals.

• Analitzar formes verbals.

• Classi�car participis segons la terminació.

• Saber quines són les normes d’accentuació.

• Aplicar les normes d’accentuació.

• Utilitzar la dièresi correctament.

• Relacionar mots que porten accent diacrític amb
el signi�cat corresponent.

• Cercar mots que porten dièresi.

• Valorar la lectura com a font de plaer i d’enriqui-
ment personal.

• Analitzar poemes.

• Elaborar un poema seguint pautes de versi�cació
i mètriques.

• Reconèixer els diversos tipus de versos, ritmes
i rimes.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Reconeix les característiques generals del text
publicitari.

• Llegeix i comprèn anuncis publicitaris.

• Analitza anuncis publicitaris.

• Identi�ca els recursos que es fan servir en la pu-
blicitat.

• Elabora anuncis publicitaris.

• Reconeix les irregularitats verbals.

• Analitza formes verbals.

• Classi�ca participis segons la terminació.

• Sap quines són les normes d’accentuació.

• Aplica les normes d’accentuació.

• Utilitza la dièresi correctament.

• Relaciona mots que porten accent diacrític amb
el signi�cat corresponent.

• Cerca mots que porten dièresi.

• Valora la lectura com a font de plaer i d’enriqui-
ment personal.

• Analitza poemes.

• Elabora un poema seguint pautes de versi�cació
i mètriques.

• Reconeix els diversos tipus de versos, ritmes i ri-
mes.



Unitat
Programació

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA 
I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges, tant
orals com escrits, visuals o corporals.

• Expressió d’observacions, explicacions, opinions,
pensaments, emocions, vivències i argumen-
tacions.

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Coneixement bàsic de les diverses manifesta-
cions culturals i artístiques.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Domini de llenguatges especí�cs bàsics (tex-
tual, numèric, icònic, visual, grà�c i sonor) i de les
seves pautes de descodi�cació i transferència.

• Transformació de la informació en coneixement.

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i ar-
gumentacions.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Conscienciació de les pròpies capacitats (intel·lec-
tuals, emocionals, físiques), del procés i les es-
tratègies necessàries per a desenvolupar-les.

• Disposició d’un sentiment de competència per-
sonal (desenvolupament de les actituds, la mo-
tivació, la con�ança en un mateix i el gust per
aprendre).

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA 
I INICIATIVA PERSONAL

• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposta d’objectius, plani�cació i realització de
projectes individuals o col·lectius.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT 
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Desenvolupament de l’esperit crític en l’obser-
vació de la realitat i en l’anàlisi dels missatges in-
formatius i publicitaris.



Unitat
Programació

CONTINGUTS

Comprensió i expressió
• Presentació de les característiques generals del

text instructiu.

• Cerca del signi�cat del lèxic desconegut.

• Elaboració d’un text instructiu.

• Reconeixement de les característiques textuals
i gramaticals d’un text instructiu.

• Anàlisi de diverses tipologies de textos instruc-
tius.

Gramàtica i ortogra�a
• Identi�cació dels complements verbals.

• Compleció de frases amb el complement verbal
indicat.

• Cerca d’un complement verbal adequat a una sè-
rie de verbs.

• Coneixement de les normes ortogrà�ques de les
gra�es p/b, t/d i c/g.

• Coneixement de les normes ortogrà�ques de les
gra�es m/n.

• Formació d’antònims mitjançant un pre�x.

• Ús de les TIC.

• Escriptura d’un dictat preparat.

Literatura
• Lectura autònoma i guiada de diversos poemes.

• Anàlisi de diversos poemes.

• Elaboració d’un poema.

• Ús de les TIC per a cercar informació.

• Presentació dels diversos tipus d’estrofes.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Saber quines són les característiques generals
del text instructiu.

• Cercar el signi�cat del lèxic desconegut.

• Elaborar un text instructiu.

• Reconèixer les característiques textuals i gra-
maticals d’un text instructiu.

• Analitzar diverses tipologies de textos instructius.

• Identi�car els complements verbals.

• Completar frases amb el complement verbal in-
dicat.

• Cercar un complement verbal adequat a una sè-
rie de verbs.

• Conèixer les normes ortogrà�ques de les gra�es
p/b, t/d i c/g.

• Conèixer les normes ortogrà�ques de les gra�es
m/n.

• Formar antònims mitjançant un pre�x.

• Usar les TIC.

• Escriure un dictat preparat.

• Llegir de manera autònoma i guiada diversos
poemes.

• Analitzar diversos poemes.

• Elaborar un poema.

• Conèixer diversos tipus d’estrofes.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Sap quines són les característiques generals del
text instructiu.

• Cerca el signi�cat del lèxic desconegut.

• Elabora un text instructiu.

• Reconeix les característiques textuals i gramati-
cals d’un text instructiu.

• Analitza diverses tipologies de textos instruc-
tius.

• Identi�ca els complements verbals.

• Completa frases amb el complement verbal in-
dicat.

• Cerca un complement verbal adequat a una sè-
rie de verbs.

• Coneix les normes ortogrà�ques de les gra�es
p/b, t/d i c/g.

• Coneix les normes ortogrà�ques de les gra�es
m/n.

• Forma antònims mitjançant un pre�x.

• Usa les TIC.

• Escriu un dictat preparat.

• Llegeix de manera autònoma i guiada diversos
poemes.

• Analitza diversos poemes.

• Elabora un poema.

• Coneix diversos tipus d’estrofes.



Unitat
Programació

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges, tant orals
com escrits, visuals o corporals.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, selecció i processament de la informació
que prové de tot tipus de mitjans, convencionals
o digitals, i de tot tipus de suports.

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Coneixement bàsic de les diverses manifesta-
cions culturals i artístiques.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Domini de llenguatges especí�cs bàsics (tex-
tual, numèric, icònic, visual, grà�c i sonor) i de les
seves pautes de descodi�cació i transferència.

• Transformació de la informació en coneixement.

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Habilitat per analitzar, interpretar i expressar amb
claredat i precisió informacions, dades i argu-
mentacions.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Conscienciació de les pròpies capacitats (intel·lec-
tuals, emocionals, físiques), del procés i les es-
tratègies necessàries per a desenvolupar-les.

• Disposició d’un sentiment de competència per-
sonal (desenvolupament de les actituds, la mo-
tivació, la con�ança en un mateix i el gust per
aprendre).

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA 
I INICIATIVA PERSONAL

• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposta d’objectius i de plani�cació i realització de
projectes individuals o col·lectius.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT 
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Desenvolupament de l’esperit crític en l’obser-
vació de la realitat i en l’anàlisi dels missatges in-
formatius i publicitaris.



Unitat
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CONTINGUTS

Comunicació
• Reconeixement de les característiques princi-

pals del text argumentatiu.

• Cerca del signi�cat del lèxic desconegut.

• Ordenació dels paràgrafs d’una carta.

• Exposició oral a partir d’unes pautes.

• Elaboració d’un text argumentatiu sobre un tema
d’interès general.

Gramàtica i ortogra�a
• Identi�cació dels complements verbals: CD, CRV

i CPred.

• Compleció de frases amb el complement cir-
cumstancial corresponent.

• Distinció entre el CRV i el CC.

• Classi�cació de complements en CD, CI i CC.

• Ús correcte de les gra�es g/j, x/ix i tx/ig.

• Identi�cació dels sons fricatius i africats.

• Compleció de sèries verbals.

• Compleció d’una recepta culinària.

• Cerca de derivats.

• Escriptura d’un dictat preparat.

Literatura
• Lectura autònoma i guiada de diversos poemes.

• Anàlisi de diversos poemes.

• Elaboració d’un poema.

• Presentació de les �gures retòriques.

• Identi�cació de �gures retòriques en diversos
poemes.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Reconèixer les característiques principals del
text argumentatiu.

• Cercar el signi�cat del lèxic desconegut.

• Ordenar els paràgrafs d’una carta.

• Fer una exposició oral a partir d’unes pautes.

• Elaborar un text argumentatiu sobre un tema
d’interès general.

• Identi�car els complements verbals: CD, CRV i
CPred.

• Completar frases amb el complement circums-
tancial corresponent.

• Distingir entre el CRV i el CC.

• Classi�car complements en CD, CI i CC.

• Usar correctament les gra�es g/j, x/ix i tx/ig.

• Identi�car els sons fricatius i africats.

• Completar sèries verbals.

• Completar una recepta culinària.

• Cercar derivats.

• Escriure un dictat preparat.

• Llegir de manera autònoma i guiada diversos
poemes.

• Analitzar diversos poemes.

• Elaborar un poema.

• Identi�car �gures retòriques en diversos poemes.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Reconeix les característiques principals del text
argumentatiu.

• Cerca el signi�cat del lèxic desconegut.

• Ordena els paràgrafs d’una carta.

• Fa una exposició oral a partir d’unes pautes.

• Elabora un text argumentatiu sobre un tema
d’interès general.

• Identi�ca els complements verbals: CD, CRV i
CPred.

• Completa frases amb el complement circums-
tancial corresponent.

• Distingeix entre el CRV i el CC.

• Classi�ca complements en CD, CI i CC.

• Usa correctament les gra�es g/j, x/ix i tx/ig.

• Identi�ca els sons fricatius i africats.

• Completa sèries verbals.

• Completa una recepta culinària.

• Cerca derivats.

• Escriu un dictat preparat.

• Llegeix de manera autònoma i guiada diversos
poemes.

• Analitza diversos poemes.

• Elabora un poema.

• Identi�ca �gures retòriques en diversos poe-
mes.



Unitat
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges, tant
orals com escrits, visuals o corporals.

• Cerca, selecció i processament de la informació
que prové de tot tipus de mitjans, convencionals
o digitals, i de tot tipus de suports.

• Contacte amb textos de diferents tipus (també
audiovisuals).

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processa-
ment de la informació a partir de l’ús de tècni-
ques i d’estratègies diverses segons la font i els
suports que s’usen (oral, imprès, audiovisual,
digital).

• Transformació de la informació en coneixement.

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Interès per participar en la vida cultural i per
contribuir en la conservació del patrimoni cultu-
ral i artístic.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Conscienciació de les pròpies capacitats (intel·lec-
tuals, emocionals, físiques), del procés i les es-
tratègies necessàries per a desenvolupar-les.

• Disposició d’un sentiment de competència per-
sonal (desenvolupament de les actituds, la mo-
tivació, la con�ança en un mateix i el gust per
aprendre).

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA 
I INICIATIVA PERSONAL

• Coneixement i valoració d’un mateix.



Unitat
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CONTINGUTS

Comprenssió i expressió
• Reconeixement de les característiques princi-

pals del text argumentatiu.

• Lectura i comprensió del text.

• Formació d’adverbis a partir d’adjectius.

• Redacció d’un text argumentatiu.

Gramàtica i ortogra�a
• Presentació de l’adverbi i de la preposició.

• Relació de locucions adverbials amb l’adverbi
corresponent.

• Transformació d’adjectius en adverbis.

• Identi�cació d’adverbis.

• Ús correcte de les gra�es r/rr.

• Ús correcte de les gra�es l/l·l.

• Compleció de frases amb r o rr.

• Compleció de frases amb l o l·l.

• Relació de paraules amb el signi�cat correspo-
nent.

• Escriptura d’un dictat preparat.

Literatura
• Lectura autònoma i guiada d’un fragment del

text Antaviana , de Pere Calders.

• Resolució d’activitats sobre la lectura.

• Reconeixement de les característiques generals
del gènere teatral.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Reconèixer les característiques principals del
text argumentatiu.

• Formar adverbis a partir d’adjectius.

• Redactar un text argumentatiu.

• Reconèixer l’adverbi i la preposició.

• Relacionar locucions adverbials amb l’adverbi
corresponent.

• Transformar adjectius en adverbis.

• Identi�car adverbis.

• Utilitzar correctament les gra�es r/rr.

• Utilitzar correctament les gra�es l/l·l.

• Completar frases amb r o rr.

• Completar frases amb l o l·l.

• Relacionar paraules amb el signi�cat correspo-
nent.

• Escriptura d’un dictat preparat.

• Valorar la lectura com a font de plaer i d’enriqui-
ment personal.

• Reconèixer les característiques generals del gè-
nere teatral.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Reconeix les característiques principals del text
argumentatiu.

• Forma correctament adverbis a partir d’adjec-
tius.

• Redacta adequadament un text argumentatiu.

• Reconeix l’adverbi i la preposició.

• Relaciona locucions adverbials amb l’adverbi cor-
responent.

• Transforma adjectius en adverbis.

• Identi�ca correctament adverbis.

• Utilitza correctament les gra�es r/rr.

• Utilitza correctament les gra�es l/l·l.

• Completa frases amb r o rr.

• Completa frases amb l o l·l.

• Sap relacionar paraules amb el signi�cat corres-
ponent.

• Escriu correctament un dictat preparat.

• Valora la lectura com a font de plaer i d’enriqui-
ment personal.

• Sap reconèixer les característiques generals del
gènere teatral.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges, tant
orals com escrits, visuals o corporals.

• Cerca, selecció i processament de la informació
que prové de tot tipus de mitjans, convencionals
o digitals, i de tot tipus de suports.

• Contacte amb la varietat de textos que s’usen
(també audiovisuals).



Unitat
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TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processa-
ment de la informació a partir de l’ús de les tèc-
niques i estratègies diverses segons la font i
els suports que s’usen (oral, imprès, audiovi-
sual, digital).

• Transformació de la informació en coneixement.

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Interès per participar en la vida cultural i per
contribuir a la conservació del patrimoni cultural
i artístic.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Conscienciació de les pròpies capacitats (intel·lec-
tuals, emocionals, físiques), del procés i les es-
tratègies necessàries per a desenvolupar-les.

• Disposició d’un sentiment de competència per-
sonal (desenvolupament de les actituds, la mo-
tivació, la con�ança en un mateix i el gust per
aprendre).

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT 
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Habilitat per a interactuar amb l’entorn més pro-
per: moure-s’hi i resoldre problemes en què in-
tervinguin els objectes i la seva posició.

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA 
I INICIATIVA PERSONAL

• Coneixement i valoració d’un mateix.



Unitat
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CONTINGUTS

Comunicació
• Presentació de les característiques generals de

l’exposició oral.

• Escolta i comprensió d’una exposició oral.

• Anàlisi dels recursos propis de la llengua oral en
una exposició.

• Resolució d’activitats de comprensió del text.

• Exposició oral a partir d’unes pautes.

Gramàtica i ortogra�a
• Presentació dels connectors textuals.

• Identi�cació de preposicions i conjuncions.

• Relació de dues proposicions mitjançant una con-
junció.

• Ús correcte de les gra�es corresponents a la es-
sa sonora i a la essa sorda.

• Classi�cació de paraules segons el so.

• Relació de mots amb el signi�cat corresponent.

• Compleció de frases amb les gra�es adequades.

• Escriptura d’un dictat preparat.

Literatura
• Lectura autònoma i guiada d’un fragment d’un

guió televisiu de la sèrie Porca misèria , de Joel
Joan.

• Reconeixement de les característiques generals
del guió televisiu.

• Comparació del guió televisiu i el guió cinema-
togrà�c.

• Elaboració d’un guió a partir d’un conte literari.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Conèixer les característiques generals de l’ex-
posició oral.

• Escoltar i comprendre una exposició oral.

• Analitzar els recursos propis de la llengua oral en
una exposició.

• Resoldre activitats de comprensió del text.

• Fer una exposició oral a partir d’unes pautes.

• Conèixer els connectors textuals.

• Identi�car preposicions i conjuncions.

• Relacionar dues proposicions mitjançant una con-
junció.

• Usar correctament les gra�es corresponents a la
essa sonora i a la essa sorda.

• Classi�car paraules segons el so.

• Relacionar mots amb el signi�cat corresponent.

• Completar frases amb les gra�es adequades.

• Escriure correctament un dictat preparat.

• Llegir de manera autònoma i guiada un frag-
ment d’un guió televisiu de la sèrie Porca misè-
ria, de Joel Joan.

• Reconèixer les característiques generals del guió
televisiu.

• Comparar el guió televisiu i el guió cinemato-
grà�c.

• Elaborar un guió a partir d’un conte literari.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Coneix les característiques generals de l’expo-
sició oral.

• Escolta i comprèn una exposició oral.

• Analitza els recursos propis de la llengua oral en
una exposició.

• Resol activitats de comprensió del text.

• Fa una exposició oral a partir d’unes pautes.

• Coneix els connectors textuals.

• Identi�ca preposicions i conjuncions.

• Relaciona dues proposicions mitjançant una con-
junció.

• Usa correctament les gra�es corresponents a la
essa sonora i a la essa sorda.

• Classi�ca paraules segons el so.

• Relaciona mots amb el signi�cat corresponent.

• Completa frases amb les gra�es adequades.

• Escriu un dictat preparat.

• Llegeix de manera autònoma i guiada un frag-
ment d’un guió televisiu de la sèrie Porca misè-
ria, de Joel Joan.

• Reconeix les característiques generals del guió
televisiu.

• Compara el guió televisiu i el guió cinematogrà�c.

• Elabora un guió a partir d’un conte literari.
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges, tant
orals com escrits, visuals o corporals.

• Cerca, selecció i processament de la informació
que prové de tot tipus de mitjans, convencionals
o digitals, i de tot tipus de suports.

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Ús de recursos de l’expressió i la representació
que faciliten la realització de les creacions indi-
viduals i socials.

• Interès per participar en la vida cultural i per
contribuir en la conservació del patrimoni cultu-
ral i artístic.

• Adquisició de la consciència i aplicació d’un con-
junt de valors i d’actituds personals interrelacionats.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Conscienciació de les pròpies capacitats (intel·lec-
tuals, emocionals, físiques), del procés i de les
estratègies necessàries per a desenvolupar-les.

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA 
I INICIATIVA PERSONAL

• Transformació de les idees en accions, és a
dir, proposta d’objectius, plani�cació i realització
de projectes ind ividuals o col·lectius.

• Lideratge de projectes, que inclou la con�ança en
un mateix, l’empatia, l’esperit de superació, les
habilitats per al diàleg i la cooperació, l’organitza-
ció de temps i tasques, la capacitat d’a�rmar i de
defensar drets o l’assumpció de riscos.

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Coneixement i valoració d’un mateix.





CONTINGUTS

Comunicació
• Presentació de les característiques dels mitjans

de comunicació.

•  dels elements que conformen la
portada d’un diari.

• Cerca del  del lèxic desconegut.

• Anàlisi de la portada d’un diari.

• Comparació de portades de diaris diferents.

•  de les seccions del diari.

• Ús de tècniques de consulta d’informació.

• Elaboració de la portada d’un diari.

•  del subjecte i el predicat d’una oració.

• Resolució d’oracions amb el subjecte o el pre-
dicat.

• Concordança entre sintagma nominal i sintagma
verbal.

•  de verbs en forma personal.

• Distinció entre oracions simples i oracions com-
postes.

• Coneixement de les normes  de
les vocals a/e àtones.

• Escriptura correcta dels plurals.

• Cerca de paraules amb la vocal en posició tònica.

• Resolució de paraules amb el dígraf corresponent.

• Escriptura d’un dictat.

•  de camp semàntic.

• Coneixement dels mecanismes de formació de
paraules (derivació i composició).

•  del lexema i del morfema de pa-
raules donades. 

• Cerca de paraules en el diccionari.

• Escriptura de paraules derivades.

Literatura
• Lectura autònoma i guiada d’un fragment de l’o-

bra “He jugat amb els llops”, de Gabriel Janer Ma-
nila.

• Ús d’estratègies tècniques per a analitzar i in-
terpretar el text abans de la lectura, durant la lec-
tura i després de la lectura.

• Comprensió de la lectura.

• Foment de la creativitat a partir de models.

• Distinció entre la novel·la i el conte literari com
a gèneres narratius.

• Presentació dels tipus de textos que hi ha en la
novel·la.

• Reconeixement dels punts de vista narratius.

• Lectura i comprensió de fragments de novel·les.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Reconèixer les característiques dels mitjans de
comunicació. 

• Ident car els elements que conformen la portada
d’un diari.

• Analitzar la portada d’un diari i comparar portades
de diferents diaris.

•  les seccions del diari.

• Fer servir tècniques de consulta d’informació.

• Elaborar la portada d’un diari.

•  el subjecte i el predicat d’una oració.

•  verbs en forma personal.

• Distingir entre oracions simples i oracions com-
postes.

• Escriure correctament els plurals.

• Completar paraules amb el dígraf corresponent.

• Saber  què és un camp semàntic.

• Conèixer els mecanismes de formació de pa-
raules (derivació i composició).

•  el lexema i el morfema de paraules do-
nades.

• Comprendre un text.

• Saber distingir entre la novel·la i el conte literari
com a gèneres narratius.

• Reconèixer els punts de vista narratius.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Reconeix les característiques dels mitjans de
comunicació.

•  el subjecte i el predicat d’una oració.

•  verbs en forma personal.

• Distingeix entre oracions simples i oracions com-
postes.

• Escriu correctament els plurals.

• Completa paraules amb el dígraf corresponent.
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• Sap explicar què és un camp semàntic.

• Coneix els mecanismes de formació de paraules
(derivació i composició).

• Identi�ca el lexema i el morfema de paraules do-
nades.

• Sap distingir entre la novel·la i el conte literari
com a gèneres narratius.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges, tant orals
com escrits, visuals o corporals.

• Expressió d’observacions, explicacions, opinions,
pensaments, emocions, vivències i argumenta-
cions.

• Interactuació i diàleg amb altres persones de
manera adequada.

• Gaudi escoltant, observant, llegint o expressant-
se utilitzant recursos lingüístics i no lingüístics.

• Cerca, selecció i processament de la informació
provinent de tot tipus de mitjans, convencionals
o digitals, i de tota mena de suport.

• Contacte amb textos de diferents tipologies
(també audiovisuals).

• Atenció a la dimensió plurilingüe i intercultural de
la comunicació.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processa-
ment de la informació, amb l’ús de tècniques i
d’estratègies diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

• Domini de llenguatges especí�cs bàsics (textual,

numèric, icònic, visual, grà�c i sonor) i de les se-
ves pautes de descodi�cació i transferència.

• Aplicació en distintes situacions i contextos del
coneixement dels diferents tipus d’informació.

• Ús de les TIC (coneixement i domini d’habilitats
tecnològiques bàsiques).

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA 
I INICIATIVA PERSONAL

• Adquisició de la consciència i aplicació d’un con-
junt de valors i d’actituds personals interrelacio-
nades.

• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposta d’objectius, plani�cació i realització de
projectes individuals o col·lectius.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT 
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Interpretació i apropiació dels coneixements so-
bre els fets i els processos.

• Autonomia i iniciativa personal en àmbits de la vi-
da i del coneixement molt diversos (salut, acti-
vitat productiva, consum, ciència, processos tec-
nològics, etc.).

• Esperit crític en l’observació de la realitat i en l’a-
nàlisi dels missatges informatius i publicitaris.

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Comunicació en diferents contextos.

• Expressió de les pròpies idees i escolta de les
alienes.

• Capacitat de posar-se en el lloc d’altri.

• Pràctica del diàleg i la negociació per a arribar a
acords com a forma de resoldre els con�ictes,
tant en l’àmbit individual com en el social.

• Comprensió de la realitat social en què es viu.
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CONTINGUTS

Comunicació
• Presentació dels gèneres periodístics.

• Anàlisi de les característiques d’una notícia pe-
riodística.

•  dels elements que componen la
notícia periodística.

• Cerca del  del lèxic desconegut.

• Treball sobre el vocabulari del text.

• Anàlisi, comprensió i producció de notícies pe-
riodístiques.

• Redacció de titulars de notícies.

•  dels elements que conformen un te-
lenotícies.

Gramàtica, ortogra�a i lèxic
• Presentació dels elements que conformen el

sintagma nominal.

•  de substantius.

• Relació de noms propis amb el nom comú cor-
responent.

• Localització dels complements del nom en un
text.

• Presentació de les normes  de la
o/u àtones.

• Aplicació de les normes  de la o/u
àtones.

• Escriptura d’un dictat.

• Compleció de paraules amb la vocal adequada.

• Resolució d’endevinalles.

• Relació de paraules amb el seu .

•  de sinonímia.

• Distinció entre sinònims totals i sinònims parcials.

•  d’antonímia.

• Presentació dels diferents tipus d’antonímia: de
complementarietat, d’inversió o reciprocitat i de
gradació.

• Relació de mots amb l’antònim corresponent.

• Relació d’hiperònims amb hipònims.

Literatura
• Lectura autònoma i guiada d’un fragment de l’o-

bra “La casa de la  torre”, d’Isabel  del  Río.

• Ús d’estratègies prèvies per a interpretar el text
literari abans de la lectura, durant la lectura i
després de la lectura.

• Resolució d’activitats de comprensió sobre la
lectura.

•  de l’estructura narrativa del frag-
  ment de la lectura.

  la llegenda.

• Coneixement dels orígens de la faula i la llegenda.

• Distinció dels diferents tipus de llegendes.

• Reescriptura de fragments d’una faula.

• Lectura d’històries per a concretar si es tracten
  de faules o de llegendes.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Reconèixer els gèneres periodístics.

•  els elements que componen una no-
tícia periodística i un telenotícies.

• Analitzar, comprendre i produir notícies perio-
dístiques.

• Presentar els elements que conformen el sin-
tagma nominal.

•  substantius.

• Localitzar els complements del nom en un text.

• Aplicar correctament les normes  de
la o/u àtones.

• Completar paraules amb la vocal adequada.

• Distingir entre sinònims totals i sinònims parcials.

• Relacionar mots amb l’antònim corresponent.

• Relacionar hiperònims amb hipònims.

• Resoldre activitats de comprensió sobre la lec-
tura.

•  l’estructura narrativa del fragment de
la lectura.

•  les  retòriques d’un text.

• Reconèixer autors i obres destacats dels segles
XIX i XX.

•  les característiques dels relats de ter-
ror.

• Produir un text narratiu fantàstic a partir d’unes
pautes.

1
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CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Reconeix els gèneres periodístics.

• Coneix els elements que conformen el sintagma
nominal.

• Sap classi�car substantius.

• És capaç de localitzar els complements del nom
en un text.

• Aplica correctament les normes ortogrà�ques de
la o/u àtones.

• Completa paraules amb la vocal adequada.

• Distingeix entre sinònims totals i sinònims par-
cials.

• Relaciona correctament mots amb l’antònim cor-
responent.

• Relaciona hiperònims amb hipònims.

• Sap identi�car les �gures retòriques del text.

• Identi�ca les característiques dels relats de terror.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges, tant
orals com escrits, visuals o corporals.

• Expressió d’observacions, explicacions, opinions,
pensaments, emocions, vivències i argumenta-
cions.

• Contacte amb textos de diferents tipologies
(també audiovisuals).

• Presa del llenguatge com a objecte d’observació
i anàlisi.

• Atenció a la dimensió plurilingüe i intercultural de
la comunicació.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processa-
ment de la informació, amb l’ús de tècniques i
estratègies diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

• Domini de llenguatges especí�cs bàsics (tex-
tual, numèric, icònic, visual, grà�c i sonor) i de les
seves pautes de descodi�cació i transferència.

• Aplicació en distintes situacions i contextos del
coneixement dels diferents tipus d’informació.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT 
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Interpretació i apropiació dels coneixements so-
bre els fets i els processos.

• Autonomia i iniciativa personal en àmbits de la vi-
da i del coneixement molt diversos (salut, acti-
vitat productiva, consum, ciència, processos tec-
nològics, etc.).

• Esperit crític en l’observació de la realitat i en l’a-
nàlisi dels missatges informatius i publicitaris.

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Comunicació en diferents contextos.

• Expressió de les pròpies idees i escolta de les
alienes.

• Capacitat de posar-se en el lloc d’altri.

• Pràctica del diàleg i la negociació per a arribar a
acords com a forma de resoldre els con�ictes,
tant en l’àmbit individual com en el social.

• Comprensió de la realitat social en què es viu.

1
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CONTINGUTS

• Presentació de les característiques del reportat-
ge i la crònica.

• Cerca del  del lèxic desconegut.

• Comprensió del text.

• Treball del vocabulari del text.

• Valoració crítica del text.

• Elaboració d’un text a partir del model treballat.

• Anàlisi i comprensió d’un reportatge periodístic.

•  de l’estructura del reportatge.

• Cerca d’informació audiovisual i anàlisi dels ele-
ments.

• Reconeixement dels pronoms.

• Distinció dels tipus de pronoms.

• Relació de sintagmes nominals amb el pronom
corresponent.

•  de demostratius en determinants i
pronoms.

• Substitució de pronoms per un sintagma nominal.

•  de pronoms.

• Substitució de sintagmes nominals pel pronom
corresponent.

•  dels mots segons les síl·labes.

• Aplicació de les normes  d’accen-
tuació.

• Relació de mots amb accent diacrític amb la se-
va .

• Escriptura d’un dictat.

•

• Escriptura de gentilicis.

•  de la comparació.

• Distinció dels tres tipus de comparacions.

• Relació de comparacions amb l’adverbi correspo-
nent.

• Compleció de frases amb la comparació ade-
quada.

• Relació de metàfores amb rrespo-
nent.

Literatura
• Lectura autònoma i guiada de l’obra “ El  testament

de John Silver” , de Josep Vallverdú.

• Ús d’estratègies prèvies per a interpretar el text
literari abans de la lectura, durant la lectura i
després de la lectura.

• Resolució d’activitats de comprensió sobre la
lectura.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Reconèixer les característiques del reportatge i
la crònica.

• Cercar el  del lèxic desconegut.

• Elaborar un text a partir del model treballat.

• Analitzar i comprendre un reportatge periodístic.

•  l’estructura del reportatge.

• Cercar informació audiovisual i analitzar-ne els ele-
ments.

• Reconèixer els pronoms i distingir-ne els tipus.

• Relacionar sintagmes nominals amb el pronom
corresponent.

•  demostratius en determinants i pro-
noms.

• Substituir pronoms per un sintagma nominal.

•  pronoms.

• Substituir sintagmes nominals pel pronom cor-
responent.

•  els mots segons les síl·labes.

• Fer servir correctament les normes -
ques d’accentuació.

• Escriure correctament un dictat.

• Saber  la comparació.

• Distingir els tres tipus de comparacions.

• Relacionar comparacions amb l’adverbi corres-
ponent.

• Completar frases amb la comparació adequada.

• Relacionar metàfores amb la ició correspo-
nent.

• Resoldre activitats de comprensió sobre la lectura.

• Elaborar un text literari a partir d’unes pautes.

• Saber fer una exposició oral a partir de les pau-
tes donades.

• Presentació de l’origen de la novel·la de terror i
fantàstica.

• Reconeixement d’autors i obres destacats del
gènere.

•  de les característiques dels relats de
terror.

• Elaboració d’un text narratiu fantàstic a partir
d’unes pautes.

Comunicació
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• Reconèixer les característiques generals de la no-
vel·la d’aventures.

• Llegir i analitzar fragments narratius breus.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Reconeix les característiques del reportatge i la
crònica.

• Reconeix els pronoms i sap distingir-ne els tipus.

• Relaciona sintagmes nominals amb el pronom
corresponent.

• Classi�ca demostratius en determinants i pro-
noms.

• És capaç de substituir pronoms per un sintagma
nominal.

• Sap classi�car pronoms.

• Sap substituir sintagmes nominals pel pronom
corresponent.

• Classi�ca els mots segons les síl·labes.

• Fa servir correctament les normes ortogrà�ques
d’accentuació.

• Sap de�nir la comparació.

• Reconeix les característiques generals de la no-
vel·la d’aventures.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges, tant
orals com escrits, visuals o corporals.

• Expressió d’observacions, explicacions, opinions,
pensaments, emocions, vivències i argumenta-
cions.

• Interactuació i diàleg amb altres persones de
manera adequada.

• Cerca, selecció i processament de la informació
provinent de tot tipus de mitjans, convencionals
o digitals, i de tota mena de suports.

• Tractament de la informació (tècniques per a
memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sin-
tetitzar...).

• Presa del llenguatge com a objecte d’observació
i anàlisi.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processament
de la informació, amb l’ús de tècniques i d’es-
tratègies diverses segons la font i els suports que
s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

• Aplicació en distintes situacions i distints con-
textos del coneixement dels diferents tipus d’in-
formació.

• Comunicació de la informació i els coneixements
adquirits.

• Ús de les TIC (coneixement i domini d’habilitats
tecnològiques bàsiques).

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lec-
tuals, emocionals, físiques), del procés i de les
estratègies necessàries per a desenvolupar-les.

• Consciència del que es pot fer amb ajuda d’altres
persones o altres recursos.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT 
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Interpretació i apropiació dels coneixements so-
bre els fets i els processos.

• Predicció de conseqüències.

• Direcció re�exiva de les accions per a la millora
i la preservació de les condicions de vida pròpia,
les de les altres persones i les de la resta dels és-
sers vius.

• Utilització de valors i criteris ètics associats a la
ciència i al desenvolupament tecnològic.

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Expressió de les pròpies idees i escolta de les
alienes.

• Capacitat de posar-se en el lloc d’altri.

• Pràctica del diàleg i la negociació per a arribar a
acords com a forma de resolució dels con�ictes,
tant en l’àmbit individual com en el social.
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CONTINGUTS

Comunicació
• Presentació de les característiques generals de

l’article i de la columna d’opinió.

• Cerca del signi�cat del lèxic desconegut.

• Anàlisi d’un article d’opinió.

• Comentari sobre a�rmacions del text.

• Debat en grup sobre un tema proposat.

Gramàtica, ortogra�a i lèxic
• Pronominalització dels complements verbals.

• Substitució del complement directe pel pronom
adequat.

• Substitució del complement indirecte pel pronom
adequat.

• Substitució de l’atribut pel complement adequat.

• Substitució de pronoms pel complement ade-
quat.

• Presentació de les normes ortogrà�ques de la
dièresi.

• Separació de mots en síl·labes.

• Compleció de quadres amb formes verbals.

• Ús correcte de la dièresi.

• Escriptura d’un dictat.

• De�nició de les locucions i les frases fetes.

• Presentació dels diferents tipus de locucions i fra-
ses fetes.

• Relació de locucions adverbials amb l’expressió
sinònima corresponent.

• Relació de frases fetes amb el signi�cat corres-
ponent.

• Compleció d’un text amb les expressions ade-
quades.

Literatura
• Lectura autònoma i guiada de poesia amorosa de

diversos autors.

• Ús d’estratègies prèvies per a interpretar el text
literari abans de la lectura, durant la lectura i
després de la lectura.

• Resolució d’activitats de comprensió i d’anàlisi
dels poemes.

• Creació d’un poema a partir d’unes pautes.

• Estudi de la poesia amorosa.

• Lectura i comprensió de poemes que tracten el
tema de l’amor.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Reconèixer les característiques de l’article i la co-
lumna d’opinió.

• Analitzar un article d’opinió.

• Saber comentar a�rmacions del text.

• Debatre en grup sobre un tema proposat.

• Pronominalitzar els complements verbals.

• Substituir els complements directe i indirecte i
l’atribut pel pronom adequat.

• Substituir els pronoms pel complement ade-
quat.

• Aplicar correctament les normes ortogrà�ques de
la dièresi.

• Completar quadres amb formes verbals.

• Escriure correctament un dictat.

• Relacionar locucions adverbials amb l’expressió
sinònima corresponent.

• Relacionar frases fetes amb el signi�cat corres-
ponent.

• Completar un text amb les expressions adequades.

• Resoldre activitats de comprensió i d’anàlisi d’uns
poemes.

• Crear un poema a partir d’unes pautes.

• Llegir i comprendre poesia de tema amorós.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Reconeix les característiques de l’article i la co-
lumna d’opinió.

• Analitza un article d’opinió.

• Sap comentar a�rmacions del text.

• Debat en grup sobre un tema proposat.

• Pronominalitza els complements verbals.

• Substitueix els complements directe i indirecte
i l’atribut pel pronom adequat.

• Substitueix pronoms pel complement adequat.

• Aplica correctament les normes ortogrà�ques de
la dièresi.

• Completa quadres amb formes verbals.

• Escriu correctament un dictat.

• Relaciona locucions adverbials amb l’expressió si-
nònima corresponent.

• Relaciona frases fetes amb el signi�cat corres-
ponent.
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• Completa un text amb les expressions adequades.

• Resol activitats de comprensió i d’anàlisi d’uns
poemes.

• Crea un poema a partir d’unes pautes.

• Llegeix i comprèn poesia de tema amorós.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió de missatges orals, es-
crits, visuals o corporals.

• Tractament de la informació (tècniques per a
memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sin-
tetitzar...).

• Tractament del llenguatge com a objecte d’ob-
servació i anàlisi.

• Atenció a la dimensió plurilingüe i intercultural de
la comunicació.

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Aplicació d’habilitats de pensament divergent i de
treball col·laboratiu.

• Desig i voluntat de cultivar la pròpia capacitat es-
tètica i creadora.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Comunicació de la informació i els coneixements
adquirits.

• Ús de les TIC (coneixement i domini d’habilitats
tecnològiques bàsiques).

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA 
I INICIATIVA PERSONAL

• Competències emocionals adreçades als altres.

• Adquisició de la consciència i aplicació d’un con-
junt de valors i actituds personals interrelacionats.

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Expressió de les pròpies idees i escolta de les
alienes.

• Capacitat de posar-se en el lloc d’altri.

• Cooperació, convivència i exercici de la ciutada-
nia democràtica.

• Compromís a contribuir en la millora de la so-
cietat.

• Exercici de la ciutadania activa i integradora.
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CONTINGUTS

Literatura

• Adquisició de vocabulari.

• Resolució d’activitats relacionades amb la infor-
mació i els textos treballats.

• Resolució d’activitats de síntesi.

Comunicació
•  de les característiques pròpies de la

carta formal.

• Anàlisi de l’estructura de les cartes.

• Comprensió de la lectura d’una carta oberta.

• Recerca de .

• Redacció d’una carta formal a partir dels ele-
ments treballats.

•  dels mots segons el grau de for-
malitat.

• Ús de tècniques de tractament textual mitjançant
les TIC.

• Cerca del  del lèxic desconegut.

• Comentari sobre  del text.

• Distinció de les diferents modalitats oracionals.

•  de les oracions.

• Funcions dels diversos tipus d’oració.

• Lectura d’un text amb diferents modalitats ora-
cionals. 

• Distinció entre so i .

• Presentació de la fonètica com a branca de la lin-
güística.

•  dels sons vocàlics.

•  dels símbols fonètics.

• Escriptura d’un dictat.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Adquirir vocabulari.

• Resoldre activitats relacionades amb la informa-
ció i els textos treballats.

• Resoldre activitats de síntesi.

• Ident ar les característiques de la carta formal.

• Analitzar l’estructura de les cartes.

• Comprendre la lectura d’una carta oberta.

• Redactar una carta formal a partir dels elements
treballats.

•  els mots segons el grau de formalitat.

• Usar tècniques de tractament textual mitjançant
les TIC.

• Cercar el  del lèxic desconegut.

• Comentar  del text.

• Distingir les diferents modalitats oracionals.

•  les oracions.

• Comprendre les funcions dels diversos tipus
d’oració.

• Llegir un text amb diferents modalitats oracionals. 

• Distingir entre so i .

• Entendre la fonètica com a branca de la lingüís-
tica.

•  els sons vocàlics.

•  els símbols fonètics.

• Escriure un dictat.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Reconeixement de les característiques generals
de la poesia medieval. 

• Lectura i anàlisi de textos de poesia medieval.

• Reconèixer les característiques generals de la po-
sia medieval.

• Llegir i analitzar obres poètiques medieval.

• Reconeix les característiques generals de la po-
esia medieval.

 

 
• Resoldre activitats relacionades amb la informa-

ció i els textos treballats.
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CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Reconeix les característiques principals dels gè-
neres periodístics d’opinió: l’editorial, la crítica i
les cartes al director.

• Cerca el  del lèxic desconegut.

• Cerca informació a internet.

• Determina l’estructura d’un editorial.

•  els articles d’opinió d’un diari.

• Resol activitats, analitza i comprèn articles d’opi-
nió.

• Escriu un editorial.

• Escriu una carta al director.

• Escriu articles de crítica.

•  el lexema i els morfemes verbals.

•  el mode, el temps, la persona i el
nombre verbals.

• Concreta els usos dels temps verbals simples.

• Relaciona formes verbals amb el temps corres-
ponent.

• Completa oracions amb la forma verbal adequada.

•

• Aplica les normes  de les s
p /b, t /d, c /g.

• Completa oracions amb la  correcta.

• Escriu paraules derivades.

• Escriu un dictat.

• Coneix l’agrupació de les llengües del món en fa-
mílies lingüístiques.

• Observa un mapa de les llengües del món.

• R exiona sobre la diversitat lingüística al món.

• Llegeix de manera autònoma i guiada poemes
de la literatura medieval.

• Usa estratègies prèvies per a interpretar el text
literari abans de la lectura, durant la lectura i
després de la lectura.

• Resol activitats d’anàlisi i comprensió dels poemes.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges orals,
escrits, visuals o corporals.

• Tractament de la informació (tècniques per a
memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sin-
tetitzar...).

• Contacte amb textos de diferent tipologia (tam-
bé audiovisuals).

• Tractament del llenguatge com a objecte d’ob-
servació i anàlisi.

• Atenció a la dimensió plurilingüe i intercultural de
la comunicació.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processa-
ment de la informació, amb l’ús de tècniques i
estratègies diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

• Domini de llenguatges  bàsics (tex-
tual, numèric, icònic, visual,  i sonor) i de les
seves pautes de  i transferència.

• Aplicació en distintes situacions i distints con-
textos del coneixement dels diferents tipus d’in-
formació.

• Transformació de la informació en coneixement.

• Comunicació de la informació i els coneixements
adquirits.

• Ús de les TIC (coneixement i domini d’habilitats
tecnològiques bàsiques).

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Valoració de les diferències i reconeixement de
la igualtat de drets entre els diferents col·lectius,
en particular, entre homes i dones.

• Pràctica del diàleg i la negociació per a arribar a
acords com a forma de resolució de ,
tant en l’àmbit individual com en el social.

• Comprensió de la realitat social en què es viu.

• Cooperació, convivència i exercici de la ciutada-
nia democràtica.

• Comprensió dels trets de les societats actuals, la
seva creixent pluralitat i el seu caràcter evolutiu.
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CONTINGUTS

Comunicació
• Reconeixement de les característiques princi-

pals de l’entrevista.

• Cerca del signi�cat del lèxic desconegut.

• Resolució d’activitats de comprensió del text.

• Ampliació de vocabulari.

• Cerca d’informació.

• Preparació i elaboració d’una entrevista a partir
d’unes pautes donades.

Gramàtica, ortogra�a i llengua i societat 
• Reconeixement dels temps verbals compostos.

• Identi�cació de les perífrasis verbals.

• Identi�cació de les diferents formes verbals d’un
text.

• Classi�cació de temps simples i temps com-
postos.

• Compleció d’oracions amb la forma verbal ade-
quada.

• Correcció d’oracions.

• Ús correcte de les gra�es de la essa sorda i la es-
sa sonora.

• Distinció entre els sons sords i els sonors.

• Compleció de paraules amb la gra�a adequada.

• Escriptura d’un dictat.

• Reconeixement dels grups de llengües europees.

• Observació del mapa lingüístic d’Europa.

• Relació d’expressions amb la llengua corres-
ponent.

Literatura

• Lectura autònoma i guiada d’un text literari.

• Ús d’estratègies prèvies per a interpretar el text
literari abans de la lectura, durant la lectura i
després de la lectura.

• Adquisició de vocabulari nou.

• Resolució d’activitats sobre la lectura.

• Lectura d’un text en veu alta.

• Elaboració d’opinions pròpies sobre aspectes
que es desprenen de la lectura.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Reconèixer les característiques principals de
l’entrevista.

• Cercar el signi�cat del lèxic desconegut.

• Resoldre activitats de comprensió del text.

• Ampliar vocabulari.

• Cercar informació.

• Preparar i elaborar una entrevista a partir d’unes
pautes donades.

• Reconèixer els temps verbals compostos.

• Identi�car les perífrasis verbals.

• Identi�car les diferents formes verbals d’un text.

• Classi�car temps simples i temps compostos.

• Completar oracions amb la forma verbal ade-
quada.

• Corregir oracions.

• Usar correctament les gra�es de la essa sorda i
la essa sonora.

• Distingir entre els sons sords i els sonors.

• Completar paraules amb la gra�a adequada.

• Escriure un dictat.

• Reconèixer els grups de llengües europees.

• Observar el mapa lingüístic d’Europa.

• Relacionar expressions amb la llengua corres-
ponent.

• Usar estratègies prèvies per a interpretar el text
literari abans de la lectura, durant la lectura i des-
prés de la lectura.

• Adquirir vocabulari nou.

• Resoldre activitats sobre la lectura.

• Llegir un text en veu alta.

• Elaborar opinions pròpies sobre aspectes que es
desprenen de la lectura.

• Reconèixer les característiques generals de la narra-
tiva medieval.

• Lectura d’un text de l’època medieval que amplia
els continguts donats.

• Anàlisi de la narrativa medieval i dels autors més
destacats.
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CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Reconeix les característiques principals de l’en-
trevista.

• Cerca el  del lèxic desconegut.

• Resol activitats de comprensió del text.

• Amplia vocabulari.

• Cerca informació.

• Prepara i elabora una entrevista a partir d’unes
pautes donades.

• Reconeix els temps verbals compostos.

•  les perífrasis verbals.

•  les diferents formes verbals d’un text.

•  temps simples i temps compostos.

• Completa oracions amb la forma verbal adequada.

• Corregeix oracions.

• Usa correctament les  de la essa sorda i
la essa sonora.

• Distingeix entre els sons sords i els sonors.

• Completa paraules amb la  adequada.

• Escriu un dictat.

• Reconeix els grups de llengües europees.

• Observa el mapa lingüístic d’Europa.

• Relaciona expressions amb la llengua corres-
ponent.

    
 

 

•
 

Usa estratègies prèvies per a interpretar

 

el text
literari abans de la lectura,

 

durant

 

la lectura i
després de la lectura.

•
 Adquireix vocabulari nou.

•
 Resol activitats sobre la lectura

.

 

Llegeix un text en veu alta.

 

   

  
   

 

    
 

   

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges orals,
escrits, visuals o corporals.

• Expressió d’observacions, explicacions, opinions,
pensaments, emocions, vivències i argumenta-
cions.

• Atenció a la dimensió plurilingüe i intercultural de
la comunicació.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Aplicació en distintes situacions i distints con-
textos del coneixement dels diferents tipus d’in-
formació.

• Transformació de la informació en coneixement.

• Comunicació de la informació i els coneixements
adquirits.

• Ús de les TIC (coneixement i domini d’habilitats
tecnològiques bàsiques).

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Disposició d’un sentiment de competència perso-
nal (desenvolupament de les actituds, la motivació,
la  en un mateix i el gust d’aprendre).

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA 
I INICIATIVA PERSONAL

• Adquisició de la consciència i aplicació d’un con-
junt d’actituds i valors personals interrelacionats.

• Lideratge de projectes, que inclouen la -
ça en un mateix, l’empatia, l’esperit de superació,
les habilitats per al diàleg i la cooperació, l’orga-
nització de temps i tasques, la capacitat r
i defensar drets o l’assumpció de riscos.

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Valoració de les diferències i reconeixement de
la igualtat de drets entre els diferents col·lectius,
en particular, entre homes i dones.

• Comprensió de la realitat social en què es viu.

• Comprensió de la realitat històrica i social del
món.

• Analitza les característiques literàries de la narra-
tiva de l’edat mitjana.

• Analitza la narrativa medieval i els autors més
destacats.

• Llegeix un text de l’època medieval que amplia
els continguts donats.

•
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CONTINGUTS

Comunicació
• Reconeixement de les característiques princi-

pals del text predictiu.

• Cerca del signi�cat del lèxic desconegut.

• Lectura i comprensió d’un text.

• Ampliació de vocabulari.

• Anàlisi d’altres models de textos predictius.

• Compleció d’un text amb les expressions ade-
quades.

• Elaboració d’un text predictiu.

Gramàtica, ortogra�a i llengua i societat 
• Distinció entre oració simple i oració coordinada

o subordinada.

• Conversió d’oracions simples en compostes.

• Identi�cació de la relació entre proposicions d’ora-
cions compostes: de coordinació, de subordi-
nació i de juxtaposició.

• Reconeixement de les conjuncions de coordina-
ció i de subordinació.

• Ús correcte de les gra�es x/ix.

• Ús correcte de les gra�es g/j.

• Ús correcte de les gra�es tx/ig.

• Compleció de paraules amb les gra�es adequades.

• Escriptura d’un dictat.

• Reconeixement de les variants geogrà�ques del
català: dialectes i subdialectes.

• Identi�cació de les característiques principals
dels dos grans blocs dialectals: català oriental i
català occidental. 

• Identi�cació del bloc dialectal al qual pertany un
text.

• Reconeixement de la riquesa dialectal de la llen-
gua catalana.

Literatura

• Ús d’estratègies prèvies per a interpretar el text
literari abans de la lectura, durant la lectura i
després de la lectura.

• Adquisició de vocabulari nou.

• Resolució d’activitats sobre la lectura.

• Cerca d’informació a internet.

• Interpretació d’un fragment de drama teatral.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Reconèixer les característiques principals del
text predictiu.

• Cercar el signi�cat del lèxic desconegut.

• Llegir i comprendre un text.

• Ampliar vocabulari.

• Analitzar altres models de textos predictius.

• Completar un text amb les expressions ade-
quades.

• Elaborar un text predictiu.

• Distingir entre oració simple i oració coordinada
o subordinada.

• Convertir oracions simples en compostes.

• Identi�car la relació entre proposicions d’ora-
cions compostes: de coordinació, de subordi-
nació i de juxtaposició.

• Reconèixer les conjuncions de coordinació i de
subordinació.

• Usar correctament les gra�es x/ix.

• Usar correctament les gra�es g/j.

• Usar correctament les gra�es tx/ig.

• Completar paraules amb les gra�es adequades.

• Escriure un dictat.

• Reconèixer les variants geogrà�ques del català:
dialectes i subdialectes.

• Identi�car les característiques principals dels
dos grans blocs dialectals: català oriental i cata-
là occidental. 

• Identi�car el bloc dialectal al qual pertany un
text.

• Reconèixer la riquesa dialectal de la llengua ca-
talana.

• Usar estratègies prèvies per a interpretar el text
literari abans de la lectura, durant la lectura i
després de la lectura.

• Adquirir vocabulari nou.

• Resoldre activitats sobre la lectura.

• Cercar informació a internet.

• Analitzar el període històric que comprèn des de
l’edat mitjana �ns a la Renaixença.

• Anàlisi de les característiques literàries de la narra-
tiva, el teatre i la poesia del Renaixement, el Bar-
roc, el neoclassicisme, la Il·lustració i el Roman-
ticisme.

• Anàlisi de la literatura medieval i renaixentista i
dels seus autors més destacats.
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CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Reconeix les característiques principals del text
predictiu.

• Cerca el signi�cat del lèxic desconegut.

• Llegeix i comprèn un text.

• Amplia vocabulari.

• Analitza altres models de textos predictius.

• Completa un text amb les expressions adequades.

• Elabora un text predictiu.

• Distingeix entre oració simple i oració coordinada
o subordinada.

• Converteix oracions simples en compostes.

• Identi�ca la relació entre proposicions d’oracions
compostes: de coordinació, de subordinació i
de juxtaposició.

• Reconeix les conjuncions de coordinació i de
subordinació.

• Usa correctament les gra�es x/ix.

• Usa correctament les gra�es g/j.

• Usa correctament les gra�es tx/ig.

• Completa paraules amb les gra�es adequades.

• Escriu un dictat.

• Reconeix les variants geogrà�ques del català: dia-
lectes i subdialectes.

• Identi�ca les característiques principals dels dos
grans blocs dialectals: català oriental i català oc-
cidental. 

• Identi�ca el bloc dialectal al qual pertany un text.

• Reconeix la riquesa dialectal de la llengua cata-
lana.

• Usa estratègies prèvies per a interpretar el text
literari abans de la lectura, durant la lectura i
després de la lectura.

• Adquireix vocabulari nou.

• Resol activitats sobre la lectura.

• Cerca informació a internet.

• Interpreta un fragment de drama teatral.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges orals,
escrits, visuals o corporals.

• Expressió d’observacions, explicacions, opinions,
pensaments, emocions, vivències i argumenta-
cions.

• Gaudi escoltant, observant, llegint o expressant-
se utilitzant recursos lingüístics i no lingüístics.

• Cerca, selecció i processament de la informació
provinent de tot tipus de mitjans, convencionals
o digitals, i de tota mena de suports.

• Tractament de la informació (tècniques per a
memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sin-
tetitzar...).

• Atenció a la dimensió plurilingüe i intercultural de
la comunicació.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processa-
ment de la informació, amb l’ús de tècniques i
estratègies diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

• Domini de llenguatges especí�cs bàsics (tex-
tual, numèric, icònic, visual, grà�c i sonor) i de les
seves pautes de descodi�cació i transferència.

• Aplicació en distintes situacions i distints con-
textos del coneixement dels diferents tipus d’in-
formació.

• Transformació de la informació en coneixement.

• Comunicació de la informació i dels coneixe-
ments adquirits.

• Ús de les TIC (coneixement i domini d’habilitats
tecnològiques bàsiques).

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT 
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Interpretació i apropiació dels coneixements so-
bre els fets i els processos.

• Predicció de conseqüències.

• Autonomia i iniciativa personal en àmbits de la vi-
da i del coneixement molt diversos (salut, acti-
vitat productiva, consum, ciència, processos tec-
nològics...).

• Analitza les característiques literàries de la narra-
tiva, el teatre i la poesia del Renaixement, el Bar-
roc, el neoclassicisme, la Il·lustració i el Roman-
ticisme.

• Analitza la literatura medieval i renaixentista i
els seus autors més destacats.

• Resol activitats relacionades amb la informació
donada i els textos treballats.
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• Aplicació d’algunes nocions, conceptes cientí�cs
i tècnics i de teories cientí�ques bàsiques prè-
viament compreses (identi�cació i plantejament
de problemes rellevants, realització d’observa-
cions directes i indirectes...).

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Capacitat de posar-se en el lloc d’altri.

• Valoració de les diferències i reconeixement de
la igualtat de drets entre els diferents col·lectius,
en particular, entre homes i dones.

• Comprensió de la realitat social en què es viu.

• Cooperació, convivència i exercici de la ciutada-
nia democràtica.

• Comprensió que no tota posició personal és èti-
ca, si no està basada en el respecte a principis
o valors universals com els que conté la Decla-
ració dels Drets Humans.
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CONTINGUTS

Comunicació
• Reconeixement de les característiques generals

del text persuasiu.

•  dels elements que conformen la
publicitat com una forma de comunicació.

• Anàlisi de l’estructura de diversos anuncis.

• Comparació entre un anunci i un text argumen-
tatiu que denuncien el mateix fet. 

• Ús de les TIC per a la cerca d’informació.

• Elaboració d’un anunci a partir d’unes pautes
donades.

• Presentació dels connectors com a elements
que relacionen les oracions d’un text.

•  dels connectors d’un text.

• Reescriptura de textos breus utilitzant recursos
de cohesió.

• Compleció d’un text amb els connectors ade-
quats.

• Ús correcte de les  b/v, m/nl·l, r/rr i h.

• Escriptura d’antònims utilitzant els xos donats.

• Compleció d’un text amb les  adequades.

• Descripció de la situació lingüística de Catalunya.

• Distinció entre bilingüisme individual, social i ter-
ritorial.

• Coneixement d’algunes llengües minoritzades i
minoritàries.

Literatura

• Ús d’estratègies prèvies per a interpretar el text
literari abans de la lectura, durant la lectura i
després de la lectura.

• Adquisició de vocabulari nou.

• Resolució d’activitats sobre la lectura.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Reconèixer les característiques generals del text
persuasiu.

•  elements que conformen la publi-
citat com una forma de comunicació.

• Analitzar l’estructura de diversos anuncis.

• Diferenciar entre un anunci i un text argumenta-
tiu que denuncien el mateix fet. 

• Usar les TIC per a la cerca d’informació.

• Elaborar un anunci a partir d’unes pautes donades.

• Presentar els connectors com a elements que re-
lacionen les oracions d’un text.

•  els connectors d’un text.

• Reescriure textos breus utilitzant recursos de
cohesió.

• Completar un text amb els connectors adequats.

• Usar correctament les  b/v, , m/n, , l·l r/rr
i h.

• Escriure antònims utilitzant els xos donats.

• Completar un text amb les  adequades.

• Descriure la situació lingüística de Catalunya.

• Distingir entre bilingüisme individual, social i ter-
ritorial.

• Conèixer algunes llengües minoritzades i mino-
ritàries.

• Llegir autònomament i guiada la faula del Llibre
de les bèsties , de Ramon Llull.

• Usar estratègies prèvies per a interpretar el text
literari abans de la lectura, durant la lectura i
després de la lectura.

• Adquirir vocabulari nou.

• Resoldre activitats sobre la lectura.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Reconeix les característiques generals del text
persuasiu.

• Analitzar els corrents estètics de la narrativa eu-
ropea del segle 

• Analitzar la novel·la moderna en català, la novel·la
romàntica, el costumisme, la novel·la realista i els
seus autors més destacats.

• Llegir un text relacionat amb la informació donada.

• Llegir un text per a ampliar els continguts donats:

• Anàlisi dels corrents estètics de la narrativa eu-
ropea del segle 

• Anàlisi de la novel·la moderna en català, la no-
vel·la romàntica, el costumisme, la novel·la rea-
lista i els seus autors més destacats.

• Lectura d’un text relacionat amb la informació do-
nada. 

• Lectura d’un text per a ampliar els continguts donats.
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•  els elements que conformen la publi-
citat com una forma de comunicació.

• Analitza l’estructura de diversos anuncis.

• Diferencia entre un anunci i un text argumenta-
tiu que denuncien el mateix fet. 

• Usa les TIC per a la cerca d’informació.

• Elabora un anunci a partir d’unes pautes donades.

• Reconeix els connectors com a elements que re-
lacionen les oracions d’un text.

•  els connectors d’un text.

• Reescriu textos breus utilitzant recursos de co-
hesió.

• Completa un text amb els connectors adequats.

• Usa correctament les  b/v, m/n, l·l, r/rr i h.

• Escriu antònims utilitzant els xos donats.

• Completa un text amb les  adequades.

• Descriu la situació lingüística de Catalunya.

• Distingeix entre bilingüisme individual, social i ter-
ritorial.

• Coneix algunes llengües minoritzades i minori-
tàries.

• Usa estratègies prèvies per a interpretar el text
literari abans de la lectura, durant la lectura i
després de la lectura.

• Adquireix vocabulari nou.

• Resol activitats sobre la lectura.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges orals,
escrits, visuals o corporals.

• Gaudi escoltant, observant, llegint o expressant-
se utilitzant recursos lingüístics i no lingüístics.

• Contacte amb textos de diversos tipus (també
audiovisuals).

• Tractament del llenguatge com a objecte d’ob-
servació i anàlisi.

• Atenció a la dimensió plurilingüe i intercultural de
la comunicació.

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Ús de recursos de l’expressió i representació que
faciliten la realització de les creacions individuals
i socials.

• Habilitat per a gaudir amb l’art i amb altres ma-
nifestacions culturals.

• Desig i voluntat de cultivar la pròpia capacitat es-
tètica i creadora.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processa-
ment de la informació, amb l’ús de tècniques i
estratègies diverses segons la font i els su-
ports que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, di-
gital).

• Domini de llenguatges  bàsics (textual,
numèric, icònic, visual,  i sonor) i de les se-
ves pautes de  i transferència.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Disposició d’un sentiment de competència perso-
nal (desenvolupament de les actituds, la motivació,
la  en un mateix i el gust d’aprendre).

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT 
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Ús responsable dels recursos naturals, cura del
medi ambient, consum racional i responsable i
protecció de la salut individual i col·lectiva.

• Esperit crític en l’observació de la realitat i en
l’anàlisi dels missatges informatius i publicitaris.

• Hàbits de consum responsable en la vida quoti-
diana.

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Pràctica del diàleg i la negociació per a arribar a
acords com a forma de resoldre els ,
tant en l’àmbit individual com en el social.

• Comprensió de la realitat social en què es viu.

• Cooperació, convivència i exercici de la ciutada-
nia democràtica.

• Analitza els corrents estètics de la narrativa eu-
XIX.

• Analitza la novel·la moderna en català, la no-
vel·la romàntica, el costumisme, la novel·la rea-
lista i els seus autors més destacats.

• Llegeix un text relacionat amb la informació do-

• Llegeix un text per a ampliar els continguts donats.

ropea del segle

nada.

• Analitza el període històric que comprèn el segle
a Europa.XIX
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CONTINGUTS

Literatura

• Adquisició de vocabulari.

• Resolució d’activitats relacionades amb la infor-
mació i els textos treballats.

• Resolució d’activitats de síntesi.

Comunicació
• Identi�cació de les característiques pròpies de la

carta formal.

• Anàlisi de l’estructura de les cartes.

• Comprensió de la lectura d’una carta oberta.

• Recerca de signi�cats.

• Redacció d’una carta formal a partir dels ele-
ments treballats.

• Classi�cació dels mots segons el grau de for-
malitat.

• Ús de tècniques de tractament textual mitjançant
les TIC.

• Cerca del signi�cat del lèxic desconegut.

• Comentari sobre a�rmacions del text.

Gramàtica i ortogra�a
• Distinció de les diferents modalitats oracionals.

• Classi�cació de les oracions.

• Funcions dels diversos tipus d’oració.

• Lectura d’un text amb diferents modalitats ora-
cionals. 

• Distinció entre so i gra�a.

• Presentació de la fonètica com a branca de la lin-
güística.

• Identi�cació dels sons vocàlics.

• Identi�cació dels símbols fonètics.

• Escriptura d’un dictat.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Adquirir vocabulari.

• Resoldre activitats relacionades amb la informa-
ció i els textos treballats.

• Resoldre activitats de síntesi.

• Identi�car les característiques de la carta formal.

• Analitzar l’estructura de les cartes.

• Comprendre la lectura d’una carta oberta.

• Redactar una carta formal a partir dels elements
treballats.

• Classi�car els mots segons el grau de formalitat.

• Usar tècniques de tractament textual mitjançant
les TIC.

• Cercar el signi�cat del lèxic desconegut.

• Comentar a�rmacions del text.

• Distingir les diferents modalitats oracionals.

• Classi�car les oracions.

• Comprendre les funcions dels diversos tipus
d’oració.

• Llegir un text amb diferents modalitats oracionals. 

• Distingir entre so i gra�a.

• Entendre la fonètica com a branca de la lingüís-
tica.

• Identi�car els sons vocàlics.

• Identi�car els símbols fonètics.

• Escriure un dictat.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Reconeixement de les característiques generals
de la novel·la d’aventures.

• Lectura i anàlisi de fragments narratius breus.

• Reconèixer les característiques generals de la no-
vel·la d’aventures.

• Llegir i analitzar fragments narratius breus.

• Reconeix les característiques generals de la no-
vel·la d’aventures.



2

Unitat
Programació

• Adquireix vocabulari.

• Resol activitats relacionades amb la informació i
els textos treballats.

• Resol activitats de síntesi.

• Identi�ca les característiques de la carta formal.

• Analitza l’estructura de les cartes.

• Comprèn la lectura d’una carta oberta.

• Redacta una carta formal a partir dels elements
treballats.

• Classi�ca els mots segons el grau de formalitat.

• Usa tècniques de tractament textual mitjançant
les TIC.

• Cerca el signi�cat del lèxic desconegut.

• Comenta a�rmacions del text.

• Distingeix les diferents modalitats oracionals.

• Classi�ca les oracions.

• Comprèn les funcions que tenen els diversos ti-
pus d’oració.

• És capaç de llegir un text amb diferents modali-
tats oracionals. 

• Distingeix entre so i gra�a.

• Entén la fonètica com a branca de la lingüística.

• Identi�ca els sons vocàlics.

• Identi�ca els símbols fonètics.
• Escriu un dictat.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió de missatges orals, es-
crits, visuals o corporals.

• Expressió d’observacions, explicacions, opinions,
pensaments, emocions, vivències i argumenta-
cions.

• Gaudi de la lectura, l’observació o l’expressió uti-
litzant els recursos lingüístics i no lingüístics.

• Coneixement i re�exió sobre el funcionament del
llenguatge i dels recursos comunicatius especí�cs
de cada àrea.

• Identi�cació del llenguatge com a objecte d’ob-
servació i anàlisi.

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Coneixement bàsic de les diverses manifesta-
cions culturals i artístiques.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Transformació de la informació en coneixement.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Conscienciació de les pròpies capacitats (intel·lec-
tuals, emocionals, físiques), del procés i de les
estratègies necessàries per a desenvolupar-les.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT 
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Desenvolupament de l’esperit crític en l’obser-
vació de la realitat i en l’anàlisi dels missatges in-
formatius i publicitaris.

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Comunicació en diferents contextos.



CONTINGUTS

Literatura 

• Adquisició de vocabulari.

• Resolució d’activitats relacionades amb la infor-
mació i els textos treballats.

• Resolució d’activitats de síntesi.

Comunicació 
• Presentació de les característiques generals del

currículum.

• Anàlisi de l’estructura d’un currículum.

• Cerca del  de lèxic desconegut.

• Resolució d’activitats de comprensió del text.

•  d’acrònims en la lectura.

• Anàlisi de les formes verbals a partir del text de
la lectura.

• Obtenció de dades sobre currículums.

• Ús de tècniques de tractament textual mitjançant
les TIC.

• Redacció d’un currículum a partir de les pautes
treballades.

• Presentació del discurs directe.

• Presentació del discurs indirecte.

• Presentació del discurs indirecte lliure.

• Tipus d’oracions en el discurs indirecte lliure.

• Resolució d’activitats.

• Presentació del so i del fonema.

• Presentació de la fonologia com a ciència.

•  de la relació d’oposició.

•  de la relació de contrast.

•  dels fonemes.

• Escriptura d’un dictat.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Adquirir vocabulari.

• Resoldre activitats relacionades amb la informa-
ció i els textos treballats.

• Resoldre activitats de síntesi.

• Presentar les característiques generals del currí-
culum.

• Analitzar l’estructura d’un currículum.

• Cercar el  de lèxic desconegut.

• Resoldre activitats de comprensió del text.

•  acrònims en la lectura.

• Analitzar les formes verbals a partir del text de la
lectura.

• Obtenir dades sobre currículums.

• Usar tècniques de tractament textual mitjançant
les TIC.

• Redactar un currículum a partir de les pautes tre-
ballades.

•  el discurs directe.

•  el discurs indirecte.

•  el discurs indirecte lliure.

• Conèixer els tipus d’oracions en el discurs indi-
recte lliure.

•  el so i el fonema.

•  la fonologia com a ciència.

•  la relació d’oposició.

•  la relació de contrast.

•  els fonemes.

• Escriure un dictat.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

     

• Lectura autònoma i guiada de poemes que trac-
ten el tema del paisatge.

•  de la poesia de paisatge.

• Composició d’un poema a partir de l’observació
d’unes f .

• Lectura i anàlisi d’un poema de Vicent Andrés Es-
tellés.

• Llegir de manera autònoma i guiada poemes
que tracten el tema del paisatge.

• Resoldre activitats d’anàlisi i de comprensió dels
poemes.

•  la poesia de paisatge.

• Llegir i analitzar un poema de Vicent Andrés Es-
tellés.

• Llegeix de manera autònoma i guiada poemes
que tracten el tema del paisatge.
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• Resol activitats de síntesi.

• Presenta les característiques generals del currí-
culum.

• Analitza l’estructura d’un currículum.

• Cerca el signi�cat del lèxic desconegut.

• Resol activitats de comprensió del text.

• Identi�ca acrònims en la lectura.

• Analitza les formes verbals a partir del text de la
lectura.

• Obté dades sobre currículums.

• Usa tècniques de tractament textual mitjançant
les TIC.

• Redacta un currículum a partir de les pautes
treballades.

• Identi�ca el discurs directe.

• Identi�ca el discurs indirecte.

• Identi�ca el discurs indirecte lliure.

• Coneix els tipus d’oracions en el discurs indirecte
lliure.

• Identi�ca el so i el fonema.

• Identi�ca la fonologia com a ciència.

• Identi�ca la relació d’oposició.

• Identi�ca la relació de contrast.

• Identi�ca els fonemes.

• Escriu un dictat.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió de missatges orals, es-
crits, visuals o corporals.

• Tractament de la informació (tècniques per a
memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sinte-
titzar, etc.).

• Contacte amb textos de diferent tipologia (tam-
bé audiovisuals).

• Coneixement i re�exió sobre el funcionament del
llenguatge i dels recursos comunicatius especí-
�cs de cada àrea.

• Identi�cació del llenguatge com a objecte d’ob-
servació i anàlisi.

• Atenció a la dimensió plurilingüe i intercultural de
la comunicació.

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Coneixement bàsic de les diverses manifesta-
cions culturals i artístiques.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Conscienciació de les pròpies capacitats (intel·lec-
tuals, emocionals, físiques), del procés i les es-
tratègies necessàries per a desenvolupar-les.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT 
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Desenvolupament de l’esperit crític en l’obser-
vació de la realitat i en l’anàlisi dels missatges in-
formatius i publicitaris.

• Usa estratègies prèvies per a interpretar el text
literari abans de la lectura, durant la lectura i
després de la lectura.

• Resol activitats d’anàlisi i comprensió dels poemes.

• Identi�ca la poesia de paisatge.

• Llegeix i analitza un poema de Vicent Andrés Es-
tellés.

• Compon un poema a partir de l’observació d’u-
nes fotogra�es.
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CONTINGUTS

Literatura

• Adquisició de vocabulari.

• Resolució d’activitats relacionades amb la infor-
mació donada i els textos treballats.

• Resolució d’activitats de síntesi.

Comunicació
• Presentació de les característiques generals de

la instància.

• Anàlisi de les parts d’una instància.

• Cerca del signi�cat del lèxic desconegut.

• Comprensió del text.

• Ús de tècniques de tractament textual mitjançant
les TIC.

• Elaboració d’una instància.

Gramàtica i ortogra�a
• Presentació de la cohesió textual.

• Presentació de la cohesió lèxica.

• Presentació de l’el·lipsi.

• Presentació de la pronominalització.

• Identi�cació d’un text.

• Reconeixement dels pronoms determinatius i
dels pronoms personals.

• Presentació del vocalisme.

• Identi�cació del vocalisme tònic.

• Mostra de vocalisme.

• Escriptura d’un dictat.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Adquirir vocabulari.

• Resoldre activitats relacionades amb la informa-
ció donada i els textos treballats.

• Resoldre activitats de síntesi.

• Presentar les característiques generals de la ins-
tància.

• Analitzar les parts d’una instància.

• Cercar el signi�cat del lèxic desconegut.

• Comprendre el text.

• Usar tècniques de tractament textual mitjançant
les TIC.

• Elaborar una instància.

• Presentar la cohesió textual.

• Presentar la cohesió lèxica.

• Presentar l’el·lipsi.

• Presentar la pronominalització.

• Identi�car un text.

• Reconèixer els pronoms determinatius i els pro-
noms personals.

• Presentar el vocalisme.

• Identi�car el vocalisme tònic.

• Escriure un dictat.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Reconeixement de les característiques generals
de la comèdia.

• Compleció d’un fragment d’un tex de Molière.

• Reconèixer les característiques generals de la co-
mèdia.

• Completar un fragment de Molière.

• Reconeix les característiques generals de la co-
mèdia.
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• Adquireix vocabulari.

• Resol activitats relacionades amb la informació
donada i els textos treballats.

• Resol activitats de síntesi.

• Presenta les característiques generals de la ins-
tància.

• Analitza les parts d’una instància.

• Cerca el signi�cat del lèxic desconegut.

• Comprèn el text.

• Usa tècniques de tractament textual mitjançant
les TIC.

• Elabora una instància.

• Presenta la cohesió textual.

• Presenta la cohesió lèxica.

• Presenta l’el·lipsi.

• Presenta la pronominalització.

• Identi�ca un text.

• Reconeix els pronoms determinatius i els pro-
noms personals.

• Presenta el vocalisme.

• Identi�ca el vocalisme tònic.

• Escriu un dictat.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió de missatges orals, es-
crits, visuals o corporals.

• Tractament de la informació (tècniques per a
memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sin-
tetitzar...).

• Contacte amb textos de diferent tipologia (tam-
bé audiovisuals).

• Coneixement i re�exió sobre el funcionament del
llenguatge i dels recursos comunicatius especí-
�cs de cada àrea.

• Identi�cació del llenguatge com a objecte d’ob-
servació i anàlisi.

• Atenció a la dimensió plurilingüe i intercultural de
la comunicació.

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Coneixement bàsic de les diverses manifesta-
cions culturals i artístiques.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Conscienciació de les pròpies capacitats (intel·lec-
tuals, emocionals, físiques), del procés i de les
estratègies necessàries per a desenvolupar-les.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT 
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Desenvolupament de l’esperit crític en l’obser-
vació de la realitat i en l’anàlisi dels missatges in-
formatius i publicitaris.

• Completa un fragment de Molière. 
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CONTINGUTS

Literatura

• Adquisició de vocabulari.

• Resolució d’activitats relacionades amb la infor-
mació i els textos treballats.

• Resolució d’activitats de síntesi.

• Ús d’estratègies i tècniques per a treballar el co-
mentari de text en els poemes.

Comunicació
• Presentació de les característiques generals del

xat, el correu electrònic, el bloc i el fotobloc.

• Cerca del signi�cat del lèxic desconegut.

• Elaboració d’una conversa de xat.

• Comprensió d’un correu electrònic.

• Organització d’un debat sobre els avantatges i els
desavantatges de participar en un xat.

• Redacció d’un text argumentatiu sobre l’ús del
xat.

• Ús de tècniques de tractament textual mitjançant
les TIC.

Gramàtica i ortogra�a
• Presentació dels pronoms personals.

• Identi�cació de la combinació de pronoms.

• Identi�cació de combinacions especials de pro-
noms.

• Anàlisi dels límits en la combinació de pronoms.

• Identi�cació de pronoms en un text.

• Substitució de pronoms en un seguit d’oracions.

• Presentació del vocalisme àton.

• Identi�cació del fenomen de la reducció vocàlica.

• Identi�cació del vocalisme àton en un seguit
d’exercicis.

• Escriptura d’un dictat preparat.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Resoldre activitats relacionades amb la informa-
ció i els textos treballats.

• Resoldre activitats de síntesi.

• Usar estratègies i tècniques per a treballar el co-
mentari de text en els poemes.

• Reconèixer les característiques generals del xat,
el correu electrònic, el bloc i el fotobloc.

• Cercar el signi�cat del lèxic desconegut.

• Elaborar una conversa de xat.

• Comprendre un correu electrònic.

• Organitzar un debat sobre els avantatges i els
desavantatges de participar en un xat.

• Redactar un text argumentatiu sobre l’ús del
xat.

• Usar tècniques de tractament textual mitjançant
les TIC.

• Reconèixer els pronoms personals.

• Identi�car la combinació de pronoms.

• Identi�car combinacions especials de pronoms.

• Analitzar els límits en la combinació de pronoms.

• Identi�car pronoms en un text.

• Substituir pronoms en un seguit d’oracions.

• Identi�car el vocalisme àton.

• Identi�car el fenomen de la reducció vocàlica.

• Identi�car el vocalisme àton en un seguit d’exer-
cicis.

• Escriure un dictat preparat.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Interpretació d’un fragment de drama teatral.

• Reconeixement de les característiques generals
de la tragèdia i el drama.

• Lectura i anàlisi de fragments teatrals.

• Llegir de manera autònoma i guiada el drama tea-
tral Terra baixa , d’Àngel Guimerà.

• Usar estratègies prèvies per a interpretar el text
literari abans de la lectura, durant la lectura i
després de la lectura.

• Adquirir vocabulari nou.

• Resoldre activitats sobre la lectura.

• Interpretar un fragment de drama teatral.

• Reconèixer les característiques generals de la tra-
gèdia i el drama.

• Llegir i analitzar fragments teatrals.

• Interpreta un fragment de drama teatral.
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• Adquireix vocabulari.

• Resol activitats relacionades amb la informació i
els textos treballats.

• Resol activitats de síntesi.

• Usa estratègies i tècniques per a treballar el co-
mentari de text en els poemes.

• Reconeix les característiques generals del xat, el
correu electrònic, el bloc i el fotobloc.

• Cerca el signi�cat del lèxic desconegut.

• Elabora una conversa de xat.

• Comprèn un correu electrònic.

• Organitza un debat sobre els avantatges i els des-
avantatges de participar en un xat.

• Redacta un text argumentatiu sobre l’ús del xat.

• Usa tècniques de tractament textual mitjançant
les TIC.

• Reconeix els pronoms personals.

• Identi�ca la combinació de pronoms.

• Identi�ca combinacions especials de pronoms.

• Analitza els límits en la combinació de pronoms.

• Identi�ca pronoms en un text.

• Substitueix pronoms en un seguit d’oracions.

• Identi�ca el vocalisme àton.

• Identi�ca el fenomen de la reducció vocàlica.

• Identi�ca el vocalisme àton en un seguit d’exer-
cicis.

• Escriu un dictat preparat.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió de missatges orals, es-
crits, visuals o corporals.

• Coneixement bàsic de les diverses manifesta-
cions culturals i artístiques.

• Gaudi de la lectura, l’observació o l’expressió uti-
litzant els recursos lingüístics i no lingüístics.

• Identi�cació del llenguatge com a objecte d’ob-
servació i anàlisi.

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Habilitat per a gaudir amb l’art i altres manifesta-
cions culturals.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Transformació de la informació en coneixement.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Conscienciació de les pròpies capacitats (intel·lec-
tuals, emocionals, físiques) i del procés i les es-
tratègies necessàries per a desenvolupar-les.

• Disposició d’un sentiment de competència per-
sonal (desenvolupament de les actituds, la mo-
tivació, la con�ança en un mateix i el gust per a
aprendre).

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT 
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Desenvolupament de l’esperit crític en l’obser-
vació de la realitat i en l’anàlisi dels missatges in-
formatius i publicitaris.

• Interpreta un fragment de drama teatral.

• Reconeix les característiques generals de la tra-
gèdia i el drama.

• Llegeix i analitza fragments teatrals.
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CONTINGUTS

Literatura
• Anàlisi del període històric que comprèn el segle XX

a Europa.

• Anàlisi dels corrents estètics de la poesia del se-
gle XX.

• Anàlisi de la poesia modernista, la noucentista,
les avantguardes, el simbolisme, el realisme so-
cial i els seus autors més destacats.

• Lectura de poemes relacionats amb la informació
donada: “Cap enllà”, de Carles Riba; “Arbequines
de l’amor”, de Maria Mercè Marçal; “Libèl·lula”, de
Maria Antònia Salvà; “Les fulles apunten”, de Jo-
sep Carner; “El gall de Vallparadís”, d’Agustí Bartra,
i “Inici de càntic en el temple”, de Salvador Espriu.

• Lectura de poemes per a ampliar els continguts
donats: “Autoretrat als seixanta-set anys”, de
Miquel Martí i Pol; “Joventut procaç”, de Fran-
cesc Parcerisas; “Platja dura”, de Joan Vinyoli, i
“Saltamartí”, de Joan Brossa.

• Adquisició de vocabulari.

• Resolució d’activitats relacionades amb la infor-
mació i els textos treballats.

• Resolució d’activitats de síntesi.

Llengua i societat
• Presentació de la sociolingüística.

• Lectura d’un text sobre el tema presentat.

• Cerca de signi�cats desconeguts.

• Comprensió d’un text.

• Adquisició de material sobre les llengües i els dia-
lectes.

• Aplicació de les categories gramaticals.

• Redacció d’un resum.

Gramàtica i ortogra�a
• Presentació de l’oració composta.

• Identi�cació de les oracions juxtaposades.

• Identi�cació de les oracions coordinades.

• Identi�cació de les oracions subordinades.

• Anàlisi d’una cançó.

• Presentació del grup fònic.

• Coneixement dels contactes vocàlics.

• Aplicació del hiat, la diftongació, la sinalefa i l’e-
lisió.

• Classi�cació de mots segons les seves caracte-
rístiques.

• Escriptura d’un dictat preparat.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Analitzar el període històric que comprèn el se-
gle XX a Europa.

• Analitzar els corrents estètics de la poesia del se-
gle XX.

• Analitzar la poesia modernista, la noucentista, les
avantguardes, el simbolisme, el realisme social
i els seus autors més destacats.

• Llegir poemes relacionats amb la informació do-
nada: “Cap enllà”, de Carles Riba; “Arbequines
de l’amor”, de Maria Mercè Marçal; “Libèl·lula”, de
Maria Antònia Salvà; “Les fulles apunten”, de Jo-
sep Carner; “El gall de Vallparadís”, d’Agustí Bartra,
i “Inici de càntic en el temple”, de Salvador Espriu.

• Llegir poemes per a ampliar els continguts do-
nats: “Autoretrat als seixanta-set anys”, de Mi-
quel Martí i Pol; “Joventut procaç”, de Francesc
Parcerisas; “Platja dura”, de Joan Vinyoli, i “Sal-
tamartí”, de Joan Brossa.

• Adquirir vocabulari.

• Resoldre activitats relacionades amb la informa-
ció i els textos treballats.

• Resoldre activitats de síntesi.

• Comprendre la sociolingüística.

• Llegir un text sobre el tema presentat.

• Cercar signi�cats desconeguts.

• Comprendre un text.

• Adquirir material sobre les llengües i els dialectes.

• Aplicar les categories gramaticals.

• Redactar un resum.

• Identi�car l’oració composta.

• Identi�car les oracions juxtaposades.

• Identi�car les oracions coordinades.

• Identi�car les oracions subordinades.

• Analitzar una cançó.

• Entendre el grup fònic.

• Conèixer els contactes vocàlics.

• Aplicar el hiat, la diftongació, la sinalefa i l’elisió.

• Classi�car mots segons les seves característi-
ques.

• Escriure un dictat preparat.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Analitza el període històric que comprèn el segle XX

a Europa.
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• Analitza els corrents estètics de la poesia del se-
gle XX.

• Analitza la poesia modernista, la noucentista,
les avantguardes, el simbolisme, el realisme so-
cial i els seus autors més destacats.

• Llegeix poemes relacionats amb la informació do-
nada: “Cap enllà”, de Carles Riba; “Arbequines
de l’amor”, de Maria Mercè Marçal; “Libèl·lula”, de
Maria Antònia Salvà; “Les fulles apunten”, de Jo-
sep Carner; “El gall de Vallparadís”, d’Agustí Bartra,
i “Inici de càntic en el temple”, de Salvador Espriu.

• Llegeix poemes per a ampliar els continguts do-
nats: “Autoretrat als seixanta-set anys”, de Mi-
quel Martí i Pol; “Joventut procaç”, de Francesc
Parcerisas; “Platja dura”, de Joan Vinyoli, i “Sal-
tamartí”, de Joan Brossa.

• Adquireix vocabulari.

• Resol activitats relacionades amb la informació i
els textos treballats.

• Resol activitats de síntesi.

• Comprèn la sociolingüística.

• Llegeix un text a l’entorn del tema presentat.

• Cerca signi�cats desconeguts.

• Comprèn un text.

• Adquireix material sobre les llengües i els dia-
lectes.

• Aplica les categories gramaticals.

• Redacta un resum.

• Identi�ca l’oració composta.

• Identi�ca les oracions juxtaposades.

• Identi�ca les oracions coordinades.

• Identi�ca les oracions subordinades.

• Analitza una cançó.

• Entén el grup fònic.

• Coneix els contactes vocàlics.

• Aplica el hiat, la diftongació, la sinalefa i l’elisió.

• Classi�ca mots segons les seves característi-
ques.

• Escriu un dictat preparat.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió de missatges orals, es-
crits, visuals o corporals.

• Gaudi de la lectura, l’observació o l’expressió uti-
litzant els recursos lingüístics i no lingüístics.

• Identi�cació del llenguatge com a objecte d’ob-
servació i anàlisi.

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Coneixement bàsic de les diverses manifesta-
cions culturals i artístiques.

• Habilitat per a gaudir amb l’art i amb altres ma-
nifestacions culturals.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Transformació de la informació en coneixement.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Conscienciació de les pròpies capacitats (intel·lec-
tuals, emocionals, físiques), del procés i de les
estratègies necessàries per a desenvolupar-les.

• Disposició d’un sentiment de competència per-
sonal (desenvolupament de les actituds, la mo-
tivació, la con�ança en un mateix i el gust per a
aprendre).

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT 
I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Desenvolupament de l’esperit crític en l’obser-
vació de la realitat i en l’anàlisi dels missatges in-
formatius i publicitaris.
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CONTINGUTS

Literatura
• Anàlisi del període històric que comprèn el se-

gle XX.

• Anàlisi dels corrents estètics de la narrativa del
segle XX.

• Anàlisi de la renovació modernista, del Noucen-
tisme i de l’aparició de la novel·la testimoni de
guerra, psicològica i existencial, fantàstica, de tra-
dició psicològica, de la novel·la de la dècada dels
anys seixanta i de l’inici de la postmodernitat i
dels seus autors més destacats.

• Lectura de textos relacionats amb la informació
donada: “Mirall trencat”, de Mercè Rodoreda, i
“Qualsevol temps passat”, de Quim Monzó. 

• Lectura de textos per a ampliar els continguts do-
nats: “Solitud,” de Víctor Català, i “Les veus del Pa-
mano”, de Jaume Cabré. 

• Adquisició de vocabulari.

• Resolució d’activitats relacionades amb la infor-
mació i els textos treballats.

• Resolució d’activitats de síntesi.

• Ús d’estratègies i tècniques per a analitzar les
lectures i elaborar un comentari de text.

Llengua i societat
• Coneixement del registre formal.

• Lectura d’un text en registre formal.

• Comprensió i anàlisi d’un text.

• Aplicació del registre formal en un text.

• Elaboració d’un text descriptiu en registre literari.

• Organització d’un debat a l’entorn d’un tema pro-
posat.

• Obtenció de dades sobre un tema donat.

• Ús de tècniques de tractament textual mitjançant
les TIC.

Gramàtica i ortogra�a
• Presentació de les oracions subordinades subs-

tantives.

• Aplicació de les oracions subordinades subs-
tantives.

• Identi�cació de les oracions subordinades subs-
tantives en un text. 

• Presentació del consonantisme.

• Coneixement dels sons consonàntics.

• Classi�cació dels tipus de sons.

• Identi�cació dels sons.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Analitzar el període històric que comprèn el se-
gle XX.

• Analitzar els corrents estètics de la narrativa del
segle XX.

• Analitzar la renovació modernista, el Noucentis-
me i l’aparició de la novel·la testimoni de guerra,
psicològica i existencial, fantàstica, de tradició psi-
cològica, la novel·la de la dècada dels anys seixanta
i l’inici de la postmodernitat i els seus autors més
destacats.

• Llegir textos relacionats amb la informació do-
nada: “Mirall trencat”, de Mercè Rodoreda, i “Qual-
sevol temps passat” , de Quim Monzó. 

• Llegir textos per a ampliar els continguts do-
nats: “Solitud” , de Víctor Català, i “Les veus del Pa-
mano”, de Jaume Cabré. 

• Adquirir vocabulari.

• Resoldre activitats relacionades amb la informa-
ció i els textos treballats.

• Resoldre activitats de síntesi.

• Usar estratègies i tècniques per a analitzar les
lectures i elaborar un comentari de text.

• Conèixer el registre formal.

• Llegir un text en registre formal.

• Comprendre i analitzar un text.

• Aplicar el registre formal en un text.

• Elaborar un text descriptiu en registre literari.

• Organitzar un debat a l’entorn d’un tema pro-
posat.

• Obtenir dades sobre un tema donat.

• Usar tècniques de tractament textual mitjançant
les TIC.

• Presentar les oracions subordinades substanti-
ves.

• Aplicar les oracions subordinades substantives.

• Identi�car les oracions subordinades substantives
en un text. 

• Conèixer el consonantisme i els sons conso-
nàntics.

• Classi�car els tipus de sons.

• Identi�car els sons.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Analitza el període històric que comprèn el se-
gle XX.
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• Analitza els corrents estètics de la narrativa del
segle XX.

• Analitza la renovació modernista, el Noucentisme
i l’aparició de la novel·la testimoni de guerra,
psicològica i existencial, fantàstica, de tradició psi-
cològica, la novel·la de la dècada dels anys sei-
xanta i l’inici de la postmodernitat i els autors
més destacats.

• Llegeix textos relacionats amb la informació do-
nada: “Mirall trencat”  , de Mercè Rodoreda, i “Qual-
sevol temps passat”, de Quim Monzó. 

• Llegeix textos per a ampliar els continguts do-
nats: “Solitud ,” de Víctor Català, i “Les veus del Pa-
mano”, de Jaume Cabré. 

• Adquireix vocabulari.

• Resol activitats relacionades amb la informació i
els textos treballats.

• Resol activitats de síntesi.

• Usa estratègies i tècniques per a analitzar les lec-
tures i elaborar un comentari de text.

• Coneix el registre formal.

• Llegeix un text en registre formal.

• Comprèn i analitza un text.

• Aplica el registre formal en un text.

• Elabora un text descriptiu en registre literari.

• Organitza un debat a l’entorn d’un tema proposat.

• Obté dades sobre un tema donat.

• Usa tècniques de tractament textual mitjançant
les TIC.

• Presenta les oracions subordinades substantives.

• Aplica les oracions subordinades substantives.

• Identi�ca les oracions subordinades substantives
en un text. 

• Coneix el consonantisme i els sons consonàntics.

• Classi�ca els tipus de sons.

• Identi�ca els sons.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió de missatges orals, es-
crits, visuals o corporals.

• Cerca, selecció i processament de la informació
provinent de tot tipus de mitjans, convencionals
o digitals, i de tot tipus de suports.

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Aplicació d’habilitats de pensament divergent i de
feina col·lectiva.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Aplicació en diferents situacions i contextos del
coneixement dels diferents tipus d’informació.

• Transformació de la informació en coneixement.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Conscienciació de les pròpies capacitats (intel·lec-
tuals, emocionals, físiques), del procés i de les
estratègies necessàries per a desenvolupar-les.

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA 
I INICIATIVA PERSONAL

• Competències emocionals adreçades als altres.

• Capacitat d’escollir amb criteri propi, d’imaginar
projectes i de dur a terme les accions necessà-
ries per a desenvolupar les opcions i els plans
personals en el marc de projectes individuals i
col·lectius.
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CONTINGUTS

Literatura
• Anàlisi del període històric que comprèn els se-

gles XIX , XX i XXI .

• Anàlisi del teatre dels segles XX i XXI .

• Anàlisi del teatre romàntic, realista, modernista
i del teatre d’abans i de després de la guerra, ai-
xí com dels seus autors més destacats.

• Lectura de textos teatrals relacionats amb la in-
formació donada: “El cafè de la Marina”, de Josep
Maria de Sagarra, i “Després de la pluja” , de Ser-
gi Belbel.

• Lectura de textos teatrals que ajuden a ampliar
els continguts treballats: “Allò que tal vegada s’es-
devingué“, de Joan Oliver, i “Salamandra”, de Josep
Maria Benet i Jornet. 

• Adquisició de vocabulari.

• Resolució d’activitats relacionades amb la infor-
mació i els textos treballats.

• Resolució d’activitats de síntesi.

Llengua i societat
• Coneixement del registre no formal.

• Lectura i comprensió d’un text.

• Cerca del signi�cat del lèxic desconegut.

• Explicació de frases fetes.

• Puntuació d’un text en registre estàndard.

• Cerca d’informació i elaboració de material sobre
un tema donat.

• Ús de tècniques de tractament textual mitjançant
les TIC.

Gramàtica i ortogra�a
• Presentació de les oracions subordinades ad-

jectives.

• Classi�cació de les oracions de relatiu.

• Classi�cació dels pronoms relatius.

• Identi�cació dels complements del nom.

• Identi�cació d’oracions subordinades adjectives.

• Presentació dels contactes consonàntics.

• Classi�cació dels processos referents a la so-
noritat.

• Classi�cació dels processos referents al punt
d’articulació.

• Identi�cació dels sons.

• Classi�cació de mots segons els sons.

• Transcripció fonètica d’un text.

• Escriptura d’un dictat preparat.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Analitzar el període històric que comprèn els
segles XIX , XX i XXI .

• Analitzar el teatre dels segles XIX , XX i XXI .

• Analitzar el teatre romàntic, realista, modernista
i el teatre d’abans i de després de la guerra, ai-
xí com els seus autors més destacats.

• Llegir textos teatrals relacionats amb la infor-
mació donada: “El cafè de la Marina” , de Josep
Maria de Sagarra, i “Després de la pluja “, de Ser-
gi Belbel.

• Llegir textos teatrals que ajuden a ampliar els
continguts treballats:  “Allò que tal vegada s’es-
devingué”, de Joan Oliver, i “Salamandra”, de Josep
Maria Benet i Jornet. 

• Adquirir vocabulari.

• Resoldre activitats relacionades amb la informa-
ció i els textos treballats.

• Resoldre activitats de síntesi.

• Conèixer el registre no formal.

• Llegir i comprendre un text.

• Cercar el signi�cat del lèxic desconegut.

• Explicar frases fetes.

• Puntuar un text en registre estàndard.

• Cercar informació i elaborar material sobre un te-
ma donat.

• Usar tècniques de tractament textual mitjançant
les TIC.

• Classi�car les oracions de relatiu.

• Classi�car els pronoms relatius.

• Identi�car els complements del nom.

• Identi�car oracions subordinades adjectives.

• Identi�car els contactes consonàntics.

• Classi�car els processos referents a la sonoritat.

• Classi�car els processos referents al punt d’ar-
ticulació.

• Identi�car els sons.

• Classi�car mots segons els sons.

• Transcriure fonèticament un text.

• Escriure un dictat preparat.
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CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Analitza el període històric que comprèn els se-
gles XIX , XX i XXI .

• Analitza el teatre dels segles XIX , XX i XXI .

• Analitza el teatre romàntic, realista, modernista
i el teatre d’abans i de després de la guerra, ai-
xí com els seus autors més destacats.

• Llegeix textos teatrals relacionats amb la infor-
mació donada: “El cafè de la Marina”, de Josep
Maria de Sagarra, i “Després de la pluja”, de Ser-
gi Belbel.

• Llegeix textos teatrals que ajuden a ampliar els
continguts treballats: “Allò que tal vegada s’es-
devingué“, de Joan Oliver, i “Salamandra”, de Josep
Maria Benet i Jornet. 

• Adquireix vocabulari.

• Resol activitats relacionades amb la informació i
els textos treballats.

• Resol activitats de síntesi.

• Coneix el registre no formal.

• Llegeix i comprèn un text.

• Cerca el signi�cat del lèxic desconegut.

• Explica frases fetes.

• Puntua un text en registre estàndard.

• Cerca informació i elabora material sobre un te-
ma donat.

• Usa tècniques de tractament textual mitjançant
les TIC.

• Classi�ca oracions de relatiu.

• Classi�ca pronoms relatius.

• Identi�ca els complements del nom.

• Identi�ca oracions subordinades adjectives.

• Identi�ca els contactes consonàntics.

• Classi�ca els processos referents a la sonoritat.

• Classi�ca els processos referents al punt d’arti-
culació.

• Identi�ca els sons.

• Classi�ca mots segons els sons.

• Transcriu fonèticament un text.

• Escriu un dictat preparat.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió de missatges orals, es-
crits, visuals o corporals.

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Ús de recursos de l’expressió i la representació
que faciliten la realització de les creacions indi-
viduals i socials.

• Interès per a participar en la vida cultural i per a
contribuir en la conservació del patrimoni cultu-
ral i artístic.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Transformació de la informació en coneixement.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Conscienciació de les pròpies capacitats (intel·lec-
tuals, emocionals, físiques), del procés i de les
estratègies necessàries per a desenvolupar-les.

• Disposició d’un sentiment de competència per-
sonal (desenvolupament de les actituds, la mo-
tivació, la con�ança en un mateix i el gust per a
aprendre).

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA 
I INICIATIVA PERSONAL

• Coneixement d’un mateix.

• Adquisició de la consciència i aplicació d’un con-
junt de valors i actituds personals interrelacio-
nades. 
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CONTINGUTS

Literatura
• Anàlisi del període històric que comprèn el segle XX.

• Anàlisi de l’assaig del segle XX.

• Anàlisi de l’assaig i la memorialística i dels seus
autors més destacats.

• Lectura de textos relacionats amb la informació
donada: “El quadern gris”, de Josep Pla, i “Cadira” ,
de Joan Fuster. 

• Lectura de textos que ajuden a ampliar els con-
tinguts treballats: “Punt de mira”, de Joan Francesc
Mira, i “Els catalans als camps nazis”, de Mont-
serrat Roig. 

• Adquisició de vocabulari.

• Resolució d’activitats relacionades amb la infor-
mació i els textos treballats.

• Resolució d’activitats de síntesi.

• Ús d’estratègies i tècniques per a fer consultes
a través d’internet.

Llengua i societat
• Coneixement de les va a

llengua catalana.

• Lectura i comprensió d’un text.

• Cerca del  del lèxic desconegut.

• Cerca d’informació a través d’internet.

•  dialectal a partir d’un text.

• Ús de tècniques de tractament textual mitjançant
les TIC.

• Reconeixement d’algunes diferències dialectals.

• Presentació de les oracions subordinades ad-
verbials.

• Ident cació de l’estructura d’aquest tipus d’ora-
cions.

•  de les oracions subordinades ad-
verbials.

•  de les oracions treballades.

• Aplicació de les oracions subordinades adverbials.

• Presentació dels contactes consonàntics.

•  dels processos referents al mode
d’articulació.

•  dels processos d’emmudiment.

• Coneixement de la sensibilització.

•  dels fenòmens consonàntics.

• Escriptura d’un dictat preparat.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Analitzar el període històric que comprèn el se-
gle XX.

• Analitzar l’assaig del segle xx.

• Analitzar l’assaig i la memorialística i els seus au-
tors més destacats.

• Llegir textos relacionats amb la informació do-
nada: “El quadern gris”, de Josep Pla, i “Cadira”, de
Joan Fuster. 

• Resoldre activitats relacionades amb la informa-
ció i els textos treballats.

• Resoldre activitats de síntesi.

• Usar estratègies i tècniques per a fer consultes
a través d’internet.

• Conèixer les variants  de la llengua
catalana.

• Cercar el  del lèxic desconegut.

• Cercar informació a través d’internet.

•  dialectes a partir d’un text.

• Usar tècniques de tractament textual mitjançant
les TIC.

• Reconèixer algunes diferències dialectals.

•  l’estructura de les oracions subordina-
des adverbials.

•  les oracions subordinades adverbials.

•  les oracions treballades.

• Aplicar les oracions subordinades adverbials.

•  els processos referents al mode d’ar-
ticulació.

•  els processos d’emmudiment.

• Conèixer la sensibilització.

•  els fenòmens consonàntics.

• Escriure un dictat preparat.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Analitza el període històric que comprèn el segle XX .

• Analitza l’assaig del segle XX.

• Analitza l’assaig i la memorialística i els seus au-
tors més destacats.

• Llegir textos que ajuden a ampliar els continguts
treballats: “Punt  de  mira”, de Joan Fr ancesc Mira ,
i “Els catalans als camps nazis”, de Montserrat
Roig. 

• Adquirir vocabulari.
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• Llegeix textos relacionats amb la informació do-
nada: “El quadern gris”, de Josep Pla, i “Cadira” , de
Joan Fuster. 

• Llegeix textos que ajuden a ampliar els contin-
guts treballats: “Punt de mira”, de Joan Francesc
Mira, i “Els catalans als camps nazis” , de Mont-
serrat Roig. 

• Adquireix vocabulari.

• Resol activitats relacionades amb la informació i
els textos treballats.

• Resol activitats de síntesi.

• Usa estratègies i tècniques per a fer consultes a
través d’internet.

• Coneix les variants geogrà�ques de la llengua ca-
talana.

• Cerca el signi�cat del lèxic desconegut.

• Cerca informació a través d’internet.

• Identi�ca un dialecte a partir d’un text.

• Usa tècniques de tractament textual mitjançant
les TIC.

• Reconeix algunes diferències dialectals.

• Identi�ca l’estructura de les oracions subordina-
des adverbials.

• Classi�ca les oracions subordinades adverbials.

• Identi�ca les oracions treballades.

• Aplica les oracions subordinades adverbials.

• Classi�ca els processos referents al mode d’ar-
ticulació.

• Classi�ca els processos d’emmudiment.

• Coneix la sensibilització.

• Identi�ca els fenòmens consonàntics.

• Escriu un dictat preparat.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió de missatges orals, es-
crits, visuals o corporals.

• Tractament de la informació (tècniques per a
memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sin-
tetitzar...).

• Contacte amb textos de diversos tipus (també
audiovisuals).

• Domini de llenguatges especí�cs bàsics (tex-
tual, numèric, icònic, visual, grà�c i sonor) i de les
seves pautes de descodi�cació i transferència.

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Valoració de les diferències i reconeixement de
la igualtat de drets entre els diferents col·lectius,
en particular, entre homes i dones.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Conscienciació de les pròpies capacitats (intel·lec-
tuals, emocionals, físiques), del procés i de les
estratègies necessàries per a desenvolupar-les.

• Disposició d’habilitats per a participar activa-
ment i plenament en la vida cívica, és a dir,
construir, acceptar i practicar normes de convi-
vència d’acord amb els valors democràtics, exer-
cir els drets, les llibertats, les responsabilitats i
els deures cívics, i defensar, també, els drets
aliens.
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