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PLA DOCENT Curs 2018-19 
ÀREA: LLENGUA I LITERATURA CATALANA  
CURS: 3r d’ESO 
PROFESSOR/A: Montse Casals (3rA, B i D), Georgina Martínez (3rC) i Anna Villar (ATD) 
HORARI DE LA MATÈRIA    3 hores setmanals 
 
 
OBJECTIUS DEL CURS:  
 
Aconseguir la competència en la llengua catalana com a vehicle de comunicació parlada o escrita, 
per a la construcció dels coneixements, per al desenvolupament personal i l'expressió, i per a la 
seva participació en les creacions culturals. 
Comprensió de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida acadèmica de l'alumnat, amb atenció 
a les característiques específiques dels narratius, descriptius , expositius de fets, explicatius d'idees 
i conceptes, instructius, argumentatius i els que expressen opinió raonada en les diferents matèries 
curriculars. 
Lectura autònoma o guiada, en funció del grau de complexitat, d'obres de literatura juvenil i de la 
literatura clàssica adequades a l'edat seguint un itinerari literari que parteixi dels coneixements 
previs del lector. 
Coneixement d'obres significatives de la cultura literària catalana, a partir de la lectura 
comentada de fragments, del visionat d'audiovisuals, representacions teatrals, recitats poètics o 
audició de poemes musicats. 
 
 
CONTINGUTS A TREBALLAR 
 
 Les propietats del text.  
 Tipologia textual.  
 El vocalisme i el consonantisme. 
 El sintagma nominal, els pronoms, els verbs.  
 L’oració simple i l’oració composta. 
 Camps semàntics. Derivació i composició. 
 Sinonímia i antonímia. 
 Comparacions. Eufemismes. Locucions i frases fetes. 
 Els gèneres literaris. 
 El llenguatge literari. Les figures retòriques. 
 La literatura catalana des dels orígens al segle XIX. 

 
TEMPORITZACIÓ DELS CONTINGUTS 

1r trimestre:   Unitats 1, 2, 3  
2n trimestre:  Unitats 4, 5 i 6 
3r trimestre:   Unitats 7, 8 i 9 
 

 
LLIBRES DE TEXT 
          

        Lluís Homs i Josep Rosell: Llengua catalana 3.  Ed. Barcanova. 
 
       Llibres de lectura:  
       1r trimestre: NÚRIA PRADAS: Un estiu amb l’Anna. Ed. Cruïlla. 
       2n trimestre: JOSEP SAMPERE: El pou darrere la porta. Ed. Barcanova 
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MATERIALS NECESSARIS PER A LA CLASSE 
 

 Llibreta microperforada de 4 anelles o bé fulls blancs DIN A4 per fer un dossier.  
 Els exercicis i treballs de classe han d’estar ben presentats, i escrits en blau o negre.  
 Els fulls dels dossiers han d’estar numerats amb indicació del nom de l’alumne/a. 

 
 
METODOLOGIA DE LES CLASSES 
A partir de textos literaris i dels inicials de cada unitat es provocarà una reflexió i la discussió per tal 
d’arribar a la producció individual, tot incidint en la correcció oral i escrita corresponent a l’alumnat 
d’aquest nivell. 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ  
 
Es penalitzaran les faltes d’ortografia amb 0,1 punts fins a un màxim de 2 punts als treballs escrits, 
exercicis i exàmens. En el grup d’ATD la penalització serà de 0,05 fins a un màxim d’1 punt. 
 
EXÀMENS  
 
 Es faran dos exàmens del llibre de text per trimestre. 
 
 Hi haurà una prova trimestral del llibre de lectura en els dos primers trimestres. En el 3r 

trimestre caldrà superar una prova d’expressió oral. 
 
 Per superar el trimestre cal obtenir una nota mínima de 4 en els exàmens del llibre de text i 

aprovar el llibre de lectura per poder fer mitjana amb la resta de criteris d’avaluació. 
 
 Per aprovar el curs, s'hauran d'aprovar dos trimestres, un dels quals haurà de ser 

obligatòriament el tercer. 
 
 Recuperació del curs anterior: si s'aprova el primer trimestre, s’aprovarà automàticament el 

curs anterior. 
 
ALTRES ÍTEMS D’AVALUACIÓ 
 
Es valorarà la lectura de llibres de lectura no obligatoris adequats a aquest nivell escolar, la 
participació al concurs literari de sant Jordi, els deures d’estiu, etc. 
 

 


