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FULL DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS DE LLENGUA CATALANA DE
3r d'ESO
CURS 2020/2021
ÀREA, MATÈRIA O MÒDUL PENDENT: LLENGUA CATALANA I LITERATURA
NIVELL EDUCATIU: 3r 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 3r 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 4t 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

Planificació, textualització i revisió de diferents textos orals i escrits
(expositius i argumentatius) i dels mitjans de comunicació.
Derivació i composició.
Camps semàntics i neologismes.
Història de la llengua.
Llengües en contacte, normativització i normalització, i registres.
Sintagmes i funcions sintagmàtiques. El SN.
Subjecte i predicat i complements del verb.
Combinació de pronoms febles.
La coordinació i la subordinació.
Signes de puntuació.
L’accentuació i la dièresi.
Repàs de l’ortografia dels sons vocàlics i dels sons consonàntics.
Història de la literatura (de la literatura medieval a la literatura dels segles XVI
i XVII).
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Augment del vocabulari.
Paquet d’activitats
Redacció d’un reportatge divulgatiu (unitat 1 del llibre)
Redacció d’un text expositiu (unitat 2 del llibre)
Redacció d’una notícia (unitat 6 del llibre)
Redacció d’un reportatge (unitat 7 del llibre)
Redacció d’una entrevista (unitat 9 del llibre)
Fes el resum de 5 dels apartats de literatura (temes 1-9), 1 de l’apartat d’història de
la llengua (temes 4-6) i 1 de l’apartat de llengua i societat (temes 6-9). [També pot
ser en forma de mapa conceptual.]
Activitats de repàs
Tema 1: activitats 3 i 8 (pàg. 16), 3, 4 i 5 (pàg. 20), 1, 3 i 4 (pàg. 23)
Tema 2: activitats 1, 2, 3 i 4 (pàg. 39), 2, 4, 5, 7 i 10 (pàg. 44-45), 3 i 4 (pàg. 48)
Tema 3: activitats 1, 2, 5, 6 i 10 (pàg. 70-71), 1, 3, 7 i 10 (pàg. 72-75)
Tema 4: activitats 3, 6, 7, 8 i 10 (pàg. 94-95), 1, 2 i 3 (pàg. 96)
Tema 5: activitats 1, 2, 3 i 10 (pàg. 116-117), 1, 2 i 3 (pàg. 118)
Tema 6: activitats 1, 2 i 3 (pàg. 140-141), 2, 3 i 4 (pàg. 143)
Tema 7: activitats 1, 5 i 8 (pàg. 162-163), 1, 4 i 8 (pàg. 164-165).
Tema 8: activitats 1, 2, 3 i 4 (pàg. 184), 1, 3, 6, 7 i 12 (pàg. 186-189)
Tema 9: activitats 2, 3 i 7 (pàg. 210-211), 1 i 4 (pàg. 212-213)

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

