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FULL DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS DE LLENGUA CATALANA DE 
 2n d'ESO 

CURS 2020/2021 
 

ÀREA, MATÈRIA O MÒDUL PENDENT: LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

NIVELL EDUCATIU: 2n ESO 

COM  RECUPERAR LA MATÈRIA, ÀREA O MÒDUL PENDENT: 

1. El professor de llengua catalana avaluarà l'alumne durant els dos primers trimestres. Si              

l'alumne obté un rendiment acadèmic positiu, tendrà automàticament aprovada l’assignatura          
pendent de 2n d'ESO. 

2. Si un alumne no ho aconsegueix, haurà de fer OBLIGATÒRIAMENT un paquet d’activitats i un                

examen a principis del tercer trimestre, amb continguts teòrics i activitats de comprensió lectora i               

expressió escrita. (Atenció: La presentació de les activitats valdrà un 20% de la nota, i l’examen,                

l’altre 80%. Ara bé, la no presentació de les activitats, o la presentació incompleta, o una nota inferior                  
a un 3 en l’examen suposarà automàticament una nota de suspens.) 

3. Si no supera aquest control, encara podrà recuperar si aconsegueix aprovar l'avaluació ordinària              
de llengua catalana de 3r ESO per juny. 

4. Si encara així li queda l’assignatura pendent podrà recuperar-la en els exàmens de setembre, amb                

continguts teòrics i activitats de comprensió lectora i expressió escrita. En aquest cas també haurà de                

presentar el paquet d’activitats, amb les mateixes condicions que hem assenyalat abans. 

Temari  

La síl·laba, el diftong i el hiat 
L’accentuació. L’accent diacrític i la dièresi 
La vocal neutra 
La b/v 
La essa sorda i la essa sonora 
La g/j, x/ix, tx/ig 
La puntuació 
L’oració. Les categories, els sintagmes i les funcions. 
El SN (determinants i complements de nom) 
El gènere i el nombre del substantiu i de l’adjectiu 
Els verbs regulars i irregulars 
L’apòstrof, la contracció i el guionet. 
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Paquet d’activitats 
 

Descriu d’un company, un familiar o un famós (unitat 1, pàg. 9 del llibre de suport) 
Redacció del final d’una rondalla (unitat 2, pàg. 19 del llibre de suport) 
Argumenta la teva opinió sobre l’arribada d’immigrants (unitat 9, pàg. 89 del llibre de 
suport) 

 
Activitats de repàs (Llengua catalana. Text, gramàtica, vocabulari) 
 
Unitat 1: exercicis 3, 6, 9, 10 
Unitat 2: exercicis 2, 5, 7, 9 
Unitat 3: exercicis 3, 5, 7 
Unitat 4: exercicis 2, 4, 8. 10 
Unitat 5: exercicis 2, 6, 7, 14 
Unitat 6: exercicis 2, 3, 4, 6, 7 
Unitat 7: exercicis 7, 10, 11 
Unitat 8: exercicis 2, 3, 7, 10, 13 
Unitat 9: exercicis 2, 3, 5, 6 
 
A més, repassa les activitats de vocabulari de totes les unitats. 
 
Data de la prova i lliurament dels treballs: s’ha d’esperar que es confeccioni l’horari definitiu 

 

Inca, 21 de setembre de 2020 

Signat, 

 

La cap de departament 
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