
CURS: 4t ESO ASSIGNATURA: LLENGUA CATALANA

curs  20-21

ORGANITZACIÓ ORIENTATIVA DELS CONTINGUTS DURANT EL CURS:

TEMA 1: 

● Repàs d’història de la llengua i la literatura fins al segle XIX

● Els constituents de l’oració

TEMA 2:

● La Renaixença

● Funcions sintàctiques i pronoms febles

TEMA 3:

● Modernisme i Escola Mallorquina

● Combinació de pronoms febles

TEMA 4

● Noucentisme

● Varietats, registres i llengua estàndard

TEMA 5

● Les avantguardes

● L’oració composta

TEMA 6

● La literatura catalana durant el franquisme. Poesia i teatre

● L’oració subordinada substantiva

TEMA 7

● La narrativa de postguerra

● L’oració subordinada adjectiva

TEMA 8

● La literatura catalana a partir de 1975

● L’oració subordinada adverbial

A cadascun dels temes s’inclourà un apartat d’aspectes ortogràfics i de producció de 

textos orals i escrits.



METODOLOGIA: Teoria i exercicis d'aplicació, dictats i producció de textos escrits, oral i 

lectures obligatòries

MATERIALS: Llibre de text, llibres de lectura, quadern de classe, material fotocopiat i 

audiovisual, aula virtual

Lectures: 

1r trimestre: L'amic retrobat, de Fred Uhlman (La butxaca) o Les cendres del cavaller, 

de Silvestre Plana (Bromera). 

2n trimestre: Joc Brut, de Manuel de Pedrolo (Grup 62) o Vés on et porti el cor,  de Susanna 

Tamaro (Grup 62). 

3r trimestre: El mètode Grönholm, de Jordi Galceran (Grup 62). 
 maig.

PROCEDIMENTS  PER A L’AVALUACIÓ: Exàmens, dictats,  textos escrits i orals, treball a 

classe i a casa i actitud.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:

Es farà una mitjana dels diferents apartats (exàmens, redaccions, dictats, exposicions orals, 

prova de lectura...). La nota de la prova de lectura només és tendrà en compte si la mitjana de 

totes les altres proves arriba a quatre.

Es podrà valorar fins a 0,5 punts la feina a classe i a casa. També es podrà valorar fins a 0,5 

punts l'actitud.

La nota final de curs s'obtendrà a partir de la mitjana dels dos primers trimestres que farà 

mitjana amb la del tercer.

RECUPERACIÓ: Es farà avaluació contínua, no hi ha proves de recuperació.

ABSÈNCIES: El professor establirà un dia per fer els exàmens a tots aquells alumnes que de

manera justificada hagin faltat a alguna prova.

PROFESSORAT: 


