
Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Educació 
 Institut d’Educació Secundària    

� Avda. de la Generalitat 30, 08970 Sant Joan Despí (BARCELONA), ℡ 933731611 - � 933738209 
� http:// www.xtec.cat/iesffg - � iesffg@xtec.cat 

                                       PLA DOCENT Curs 2017-18  
ÀREA: LLENGUA  CATALANA  
CURS: Curs de Preparació a les proves d’accés a Cicles Formatius (CAS) 
PROFESSOR/A: Joan Agustí Fontes i Sospedra 
 
HORARI DE LA MATÈRIA   
3 hores setmanals 
Dimarts de  16.00 a 17:00  i divendres de 15:00 a 17:00.   
                                     
 
OBJECTIUS DEL CURS  

 
� Interpretar textos escrits a partir de l’anàlisi, la comparació i el resum dels continguts i de 

procediments de selecció i processament de la informació. 
 
� Diferenciar les idees principals i secundàries d’un text, amb coherència discursiva, correcció 

ortogràfica i gramatical, i l’ús del lèxic adequat. 
 
� Produir textos escrits mostrant el domini de recursos lingüístics, amb coherència discursiva i cohesió, 

correcció ortogràfica i ús del lèxic adequat. 
 
� Reconèixer els aspectes lèxics i semàntics d’un text, a partir del seu comentari. 
 
� Produir textos en situacions comunicatives diverses a partir de la utilització dels registres lingüístics  

més adequats a cada situació. 
 
� Identificar les principals tipologies textuals. 
 
� Expressar opinions raonades a partir de lectures de textos. 
 

 
CONTINGUTS A TREBALLAR  
 
Ortografia : L’alfabet català, la síl·laba, la vocal neutra, la o i la u, l’accentuació gràfica, la dièresi i el guionet, 
les lletres b/v, p/b, t/d, c/g, la essa sorda i sonora, ix/x, tx/ig, l·l, h, r/rr. 
 
Lectura  i comprensió lectora de diferents fragments. Anàlisi del text.  
 
Morfologia: el substantiu, l’adjectiu, l’article, demostratius i possessius, numerals, quantitatus i indefinits, els 
verbs i les formes verbals no personals, les preposicions, les conjuncions, les oracions subordinades, 
coordinades i de relatiu, els adverbis i les locucions. 
 
Sintaxi : L’oració, els signes de puntuació, el subjecte, els complements del verb i els pronoms febles. 
 
Tipologia textual: Diferents tipus de textos argumentatius, descriptius i explicatius. La narració. 
 
Lèxic:  El lèxic patrimonial, nivells del llenguatge, sinònims i antònims, l’habilitació de mots, mots polisèmics, 
precisió en el significat, la derivació, lús de ser i estar, els mots compostos, les comparacions, locucions i 
frases fetes. 
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TEMPORITZACIÓ DELS CONTINGUTS  
 
Aquest curs dedicarà una part important de les sessions setmanals a treballar textos de tipologia diversa, a 
partir d’una feina constant d’anàlisi de l’objectiu del text, del seu lèxic, de la coherència i els recursos 
utilitzats per tal de donar-hi cohesió. 
  
Els apartats d’ortografia i morfosintaxi seguiran la previsió temporal següent: 
 
1r trimestre:  
a) Ortografia: vocalisme, accentuació. 
b) Morfologia: el substantiu, l’adjectiu i els determinants. 
c) Sintaxi: l’oració, els signes de puntuació i el subjecte. 
d) Lèxic: el lèxic patrimonial, nivells de llenguatge, sinònims i antònims. 
 
2n trimestre:  
a) Ortografia: la dièresi i el guionet, consonantisme. 
b) Morfologia: el verb, les preposicions, les conjuncions i l’adverbi. 
c) Sintaxi: el predicat i els complements del verb. 
d) Lèxic: l’habilitació de mots, la polisèmia, la derivació. 
 
3r trimestre:  
a) Ortografia: consonantisme. 
b) Morfologia: la coordinació i la subordinació.  
c) Sintaxi: els pronoms febles. 
d) Lèxic: ser i estar, la composició, les comparacions, locucions i frases fetes. 
 
LLIBRE DE TEXT  
 
“C1. Nivell de suficiència. Curs de llengua catalana”. Editorial Castellnou. Barcelona , 2013. 
 
Apunts lliurats pel professor. 
 
METODOLOGIA DE LES CLASSES  
El curs està plantejat a partir de tres mòduls a la setmana. Treballarem amb el llibre de text però també 
utilitzant articles, exercicis i altres materials proposats pel professor. 
 
Cada setmana es farà un dictat i un exercici de tipologia textual (resums, comentaris, redaccions ...) cada 
quinze dies. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ    
FFeettss,,  ccoonncceepptteess  ii   ssiisstteemmeess  ccoonncceeppttuuaallss ::  6600%%  ddee  llaa  nnoottaa  gglloobbaall  ddeell  ccuurrss,,  qquuee  ffaann  rreeffeerrèènncciiaa  aallss  eexxààmmeennss  
ii//oo  ddiiffeerreennttss  pprroovveess  ffeetteess  aall  llllaarrgg  ddeell  ccuurrss..  
  
PPrroocceeddiimmeennttss ::  2200%%  ddee  llaa  nnoottaa  gglloobbaall,,  qquuee  ffaann  rreeffeerrèènncciiaa  aallss  ddiiccttaattss,,  lleess  rreeddaacccciioonnss,,  eellss  rreessuummss,,  eellss  
ccoommeennttaarriiss  ddee  tteexxtt,,  eettcc..    
  
AAcctt ii ttuudd ::  2200%%  ddee  llaa  nnoottaa  gglloobbaall,,  eenn  rreellaacciióó  aammbb  llaa  bboonnaa  pprreeddiissppoossiicciióó  ii  aaccttiittuudd  ccoorrrreeccttaa  ddee  ccaarraa  aa  llaa  mmaattèèrriiaa..  
  
DDeessccoommppttee  ppeerr  ffaalltteess::  00,,1100  ppuunnttss  ffiinnss  aa  uunn  mmààxxiimm  ddee  ddooss  ppuunnttss..  
  
LL’’aassssiissttèènncciiaa  aa  ccllaassssee  ééss  oobbll iiggaattòòrr iiaa  ii   iimmpprreesscciinnddiibbllee  ppeerr   aapprroovvaarr   llaa  mmaattèèrr iiaa,,  jjaa  qquuee  ssii   eess  ffaall ttaa  mmééss  
dd’’uunn  2200%%,,  eess  ppeerrdd  eell   ddrreett   aa  ll ’’aavvaalluuaacciióó  ccoonntt iinnuuaaddaa..  
  
QQuuii  nnoo  ssuuppeerrii  llaa  mmaattèèrriiaa  aall  jjuunnyy,,  ll’’hhaauurràà  ddee  rreeccuuppeerraarr  aall  sseetteemmbbrree.. 
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