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Continguts per avaluació:

1a avaluació

1r control

-  Lectura i comprensió lectora, comprensió i expressió escrita a través
d’un tipus de text treballat a l’aula o del llibre de lectura obligatòria.

-   Ortografia: L’abecedari. Sons i grafies// La síl·laba: diftong i hiat.

-   Lèxic: Els mots.// Formació dels mots derivats.

-   Morfosintaxi: El substantiu.// El gènere dels substantius.

-   Tipus de text: Text oral. Es farà una expressió oral (debat, conversa,
etc.)

-   Llengua i societat: La comunicació.// Què és una llengua?

2n control

-  Lectura i comprensió lectora, comprensió i expressió escrita a través
d’un tipus de text treballat a l’aula o del llibre de lectura obligatòria.

-   Ortografia: Les vocals tòniques i àtones.// Sons vocàlics.

-   Lèxic: El significat dels mots.

-   Morfosintaxi: El nombre dels substantius.//Els adjectius.

-  Tipus de text: La descripció. Es farà una expressió oral (descripció
d'una mascota real o de ficció) i una d'escrita.

-   Llengua i societat: Les llengües del món.// Les llengües d’Europa.



2a avaluació

1r control

-  Lectura i comprensió lectora, comprensió i expressió escrita a través
d’un tipus de text treballat a l’aula o del llibre de lectura obligatòria.

-   Ortografia: L’accentuació.// La dièresi.

-   Lèxic: Lexicalització.// Frases fetes, màximes i refranys.

-   Morfosintaxi: Determinants I.// Determinants II.

-  Tipus de text: El text literari.// Els gèneres literaris. La poesia. Es farà
una producció escrita. Es treballaran les gloses per les festes de Sant
Antoni.

-  Tipus de text: La narració.// El narrador. Es farà una producció escrita i
una d'escrita (hauran de relatar una experiència viscuda a la vegada que
que hi introdueixen un fet no real. Els companys l'han de descobrir).

-  Llengua i societat: Les llengües romàniques.// El català, llengua romà-
nica.

2n control

-  Lectura i comprensió lectora, comprensió i expressió escrita a través
d’un tipus de text treballat a l’aula o del llibre de lectura obligatòria.

-  Ortografia: La vocal neutra en els substantius i adjectius.// La vocal
neutra als verbs.

-   Morfosintaxi: El verb.// La conjugació verbal.

-  Tipus de text: La narració.// El narrador. Es farà una producció escrita i
una d'escrita (hauran de relatar una experiència viscuda a la vegada que
que hi introdueixen un fet no real. Els companys l'han de descobrir).

- Llengua i societat: Les varietats lingüístiques.// Les varietats geogràfi-
ques del català.

3a avaluació

1r control

-  Lectura i comprensió lectora, comprensió i expressió escrita a través
d’un tipus de text treballat a l’aula o del llibre de lectura obligatòria.

-   Ortografia: Les vocals O/U als substantius i adjectius.// Les vocals O/U



als verbs.

-   Lèxic: La composició.// La casa. Es farà una producció escrita i una
d'oral.

-   Morfosintaxi: Verbs auxiliars. Perífrasis verbals.// L’oració.

-   Tipus de text: La tragèdia. La comèdia. Es farà una expressió oral.

-   Llengua i societat: El català oriental.// El català occidental.

2n control

-  Lectura i comprensió lectora, comprensió i expressió escrita a través
d’un tipus de text treballat a l’aula o del llibre de lectura obligatòria.

-   Ortografia: Majúscules i minúscules.// La puntuació.

-   Lèxic: Les locucions.

- Morfosintaxi: Modalitats de l’oració.// La concordança entre el subjecte i
el predicat. L'atribut i el complement del nom.

-   Tipus de text: La conversa i les noves tecnologies. El llenguatge del
còmic.

-   Llengua i societat: Els registres de la llengua. La llengua estàndard.

Llibres de lectura obligatòria

- El noi del vestit. David Galians. Estrella Polar.

- Secrets, mentides i matemàtiques. Wendy Lichtman. L'Odissea.

- Mentida. Care Santos. Edebé. 

Què s’avaluarà:

 Coneixements dels continguts de l'assignatura. 

 Procediments específics dels continguts.

 Expressió oral.

 Expressió escrita.



 Participació en català dins classe.

 Comentaris de text.

 Treballs.

 Llibres de lectura.

Com s’avaluarà:

   - A cada avaluació hi haurà tres notes principals que faran mitjana
aritmètica (un 33% per a cadascuna) per a l'obtenció de la nota final
d'avaluació.

Dues d'aquestes notes s'obtindran a partir de dos exàmens o controls
escrits que avaluaran els coneixements i els procediments corresponents
a les dues parts en què dividim l'avaluació. També s'hi avaluarà el llibre
de lectura corresponent a l'avaluació.

La tercera nota serà la mitjana de dues notes:

a) Una nota d'expressió oral, obtinguda a partir d'un examen o d'una
exposició oral (com a mínim), en la qual també s'inclourà la valoració de
la participació en català dins classe, per adreçar-se tant al professorat
com als companys.

b) Una altra nota mitjana de diferents proves realitzades durant
l'avaluació: proves escrites de matèria específica (com puguin ser dictats
i correccions, controls de verbs, controls de sintaxi...), controls del llibre
de lectura, expressions escrites, comentaris de textos i treballs.

L'actitud es tendrà en compte per arrodonir la nota d'avaluació.

   - Per aprovar l'assignatura al juny s'haurà de complir un dels dos ca-
sos següents:

 Obtenir una nota de 5 o més com a mitjana de curs i una de 4 o
més com a mitjana de la tercera avaluació.

 Obtenir una nota de 4 o més com a mitjana de curs i una de 5 o
més com a mitjana de la tercera avaluació.

   - Per aprovar l'assignatura al setembre s'haurà d'aprovar l'examen ex-
traordinari de setembre. Aquest inclourà la matèria del curs (un 70% de



l'examen) i un dels tres llibres de lectura obligatoris (un 30% de l'exa-
men). Les feines realitzades durant l'estiu (activitats, esquemes, re-
sums...) no s'han d'entregar. La nota final serà la nota d'aquest examen. 

   - Per recuperar l’assignatura suspesa del curs anterior s'haurà
d'aprovar almenys una avaluació del present curs (o bé el curs).


