
 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA. CONTINGUTS MÍNIMS DE L’ESO 
 
Aquests continguts són acumulatius, és a dir, el coneixement dels continguts mínims d’un curs implica el coneixement dels del curs anterior. 

Els continguts assenyalats amb el símbol (AA) s’exigeixen també als alumnes de l’aula d’acollida. 
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• (AA) Respecte dels torns de 

paraula i de les opinions dels 
altres. 

• (AA) Omissió d’expressions i 
paraules grolleres. 

• (AA) Utilització de la llengua 
catalana com a llengua 
vehicular a classe. 

• Expressió de les opinions 
personals i dels dubtes tenint en 
compte la situació comunicativa. 

• (AA) Ús d’estratègies diverses 
per intentar entendre el que 
diuen els altres. 

 
• (AA) Extracció de la informació 

essencial d’un discurs; 
possibilitat d’expressar-la en 
forma d’apunts o comentaris. 

• (AA) Expressió argumentada 
d’opinions personals sobre 
temes dels quals es tingui 
informació. 

• (AA) Utilització intencionada 
dels elements no verbals que 
acompanyen l’expressió oral. 

 
• (AA) Emissió correcta de 

missatges breus (avisos, 
informacions...). 

• Resum, en registre formal, de 
textos breus (notícies 
periodístiques, contes...). 

• (AA) Claredat i concisió en els 
missatges que ho demanen. 

• (AA) Atenció a les reaccions de 
les persones amb les quals es 
conversa i a altres 
característiques de la situació. 

• (AA) Articulació de 
sonoritzacions. 

 
• Coneixement i ús de 

procediments diversos que 
asseguren la coherència, la 
cohesió i l’adequació en la parla. 

• (AA) Mostra d’interès per fer-se 
escoltar i per ser entès quan 
s’exposen necessitats, desitjos, 
sentiments, demandes, dubtes, 
preferències o coneixements 
adquirits. 

• (AA) Articulació clara dels sons 
de la llengua, tant els vocàlics 
com els consonàntics. 
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• (AA) Lectura comprensiva i 

silenciosa de textos curts i 
adequats. 

• Lectura en veu alta a una 
velocitat de 90 mots per minut. 

• (AA) Lectura de textos habituals 
en veu alta amb l’entonació, 
velocitat, pronunciació i ritme 
adequats. 

• (AA) Reconeixement de la idea 
principal de textos habituals. 

• (AA) Localització, en textos de 
lectura habitual, de la informació 
suficient per respondre 
preguntes. 

• (AA) Lectura de textos amb la 
intenció de gaudir-ne o 
d’extreure’n una informació 
concreta. 

 

 
• Lectura comprensiva i en veu 

alta a una velocitat de 120 mots 
per minut. 

• Capacitat de fer resums, 
síntesis i ampliacions. 

• Identificació de l’estructura d’un 
text, les seves parts, fixant-se 
en l’organització en paràgrafs. 

• (AA) Capacitat de respondre i 
formular preguntes sobre els 
textos treballats. 

• Reconeixement de les 
diferències entre textos reals i  
de ficció; i entre textos 
descriptius, narratius, 
expositius, argumentatius, 
instructius... 

 

 
• (AA) Lectura comprensiva i en 

veu alta a una velocitat de 150 
paraules per minut. 

• (AA) Lectura expressiva de 
textos breus i preparats. 

• Identificació dels senyals 
semàntics, lèxics, sintàctics, 
gràfics...  

• Reconeixement de les 
diferències entre la poesia, la 
narració i el drama. 

 
• (AA) Lectura comprensiva i en 

veu alta d’un text de 200 
paraules per minut. 

• Lectura comprensiva de 
diferents tipus de textos: 
argumentatius, expositius, dels 
mitjans de comunicació, 
administratius (carta, 
sol·licitud...) i literaris. 

• Valoració de la creació literària i 
reconeixement del gènere 
literari i els recursos més 
utilitzats. 

• (AA) Interpretació de textos 
habituals per a la vida 
quotidiana. 
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• (AA) Presentació dels escrits 

d’acord amb les convencions 
gràfiques habituals, nets, ben 
distribuïts, etc. 

• Composició de  textos d’ús 
pràctic per a situacions 
comunicatives precises: avisos, 
missatges... 

• Producció de textos narratius, 
descriptius i conversacionals 
breus. 

• (AA) Còpia de textos breus (10 
línies) sense faltes. 

• Coneixement i aplicació 
d’estratègies d’autocorrecció en 
els dictats. Evitar de fer més de 
cinc faltes en dictats preparats a 
classe. 

• Control del procés d’escriptura: 
mantenir l’atenció, dubtar 
davant l’ortografia de 
determinades paraules, saber 
què fer quan s’ha comès un 
error, consultar... 

 

 
• (AA) Manteniment de l’ordre i la 

bona presentació de llibretes, 
treballs... 

• Reconeixement i producció de 
textos breus a partir de models: 
explicació, predicció, instrucció, 
argumentació. 

• (AA) Còpia de textos de 15 
línies sense faltes. 

• Coneixement i aplicació 
d’estratègies d’autocorrecció, 
revisió ortogràfica i millora d’un 
text. Evitar de fer més de cinc 
faltes en dictats d’unes quinze 
ratlles preparats a classe. 

• (AA) Hàbit de consultar el 
diccionari per confirmar el 
significat de les paraules. 

 
• Reconeixement i producció 

correcta de textos periodístics 
(notícia, entrevista...). 

• Revisió ortogràfica i gramatical 
dels textos, consulta de la 
informació i els dubtes, evitant 
de repetir faltes ja corregides.  

• Puntuació correcta d’un text 
dictat. 

• (AA) Producció d’escrits 
ajustada a les condicions del 
moment en què s’escriu: 
materials de suport, tipografia... 

• (AA) Planificació i organització 
convenient de les idees i 
seqüències del text que es vol 
escriure. 

 

 
• Reconeixement i producció 

correcta (a partir de models) de 
textos expositius, descriptius, 
narratius, conversacionals i 
argumentatius. 

• (AA) Composició d’un text lliure 
sobre un determinat tema, a 
partir d’un motiu que el faci 
necessari. 

• Reconeixement i comentari de 
textos literaris (poesia, narració i 
teatre). 

• Ús correcte dels signes de 
puntuació i d’altres formes 
lingüístiques que asseguren la 
cohesió dels textos. 

• Formalització de documents: 
avisos, cartes, currículums, 
sol·licituds, formularis, anuncis, 
cartells, enquestes, informes... 
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• (AA) Domini de l’abecedari. 
• Recompte de les síl·labes d’una 

paraula sense tenir en compte 
els grups consonàntics. 

• Domini de l’ortografia de b/v, g/j, 
c/ç, g/gu, c/qu. 

• Reconeixement dels dígrafs. 
• (AA) Aplicació, amb un mínim 

de correcció, de l’ortografia de 
a/e, o/u en paraules d’ús bàsic. 

• Reconeixement dels diferents 
tipus d’accent: obert i tancat. 

• Reconeixement del SN i el SV 
en oracions simples. 

• (AA) Reconeixement de la 
morfologia del nom i de 
l’adjectiu. 

• Identificació del nom, el verb i 
l’adjectiu en oracions simples i 
en textos breus (10 línies). 

• (AA) Aplicació correcta de la 
concordança entre el nom i 
l’adjectiu, i entre el subjecte i el 
verb. 

• (AA) Reconeixement dels temps 
verbals de present, passat i 
futur. 

 

 
• Reconeixement de les síl·labes 

tòniques i àtones. 
• Aplicació de les normes 

bàsiques de l’accentuació. 
• Domini de l’ortografia de les 

vocals, reconeixement de les 
excepcions bàsiques. 

• Domini de l’ortografia de les 
consonants s/z, m/n, x/ix. 

• (AA) Aplicació correcta de la 
concordança entre 
determinants, noms i adjectius. 

• Reconeixement del determinant, 
el nom, l’adjectiu, el verb i 
l’adverbi en oracions simples i 
en textos breus. 

• Reconeixement i utilització 
correcta dels pronoms tònics. 

• (AA) Conjugació dels temps 
més usuals del verb ser. 

• (AA) Conjugació dels temps 
simples dels verbs regulars. 

 

 
• Reconeixement dels diftongs. 
• Aplicació correcta de les normes 

de l’accentuació. 
• Domini de l’ortografia de les 

consonants s/c/ss/ç, tx/ig, h, r. 
• Distinció de les preposicions i 

les conjuncions. 
• (AA) Coneixement de la 

morfologia del nom i de 
l’adjectiu. 

• (AA) Distinció dels elements 
bàsics que poden formar el SN i 
el SV. 

• Distinció dels diferents tipus 
d’oracions simples segons la 
intencionalitat de l’emissor. 

• Conjugació del verb haver i dels 
temps compostos dels verbs 
regulars. 
 

 
• Aplicació correcta de les normes 

de l’accentuació i la dièresi. 
• Reconeixement dels contactes 

vocàlics. 
• Domini de l’ortografia dels grups 

consonàntics. 
• Diferenciació d’oracions simples 

i oracions compostes. 
• Reconeixement de les funcions 

sintàctiques bàsiques: CD, CI, 
CC, Atribut. 

• Reconeixement dels pronoms 
febles. 

• Utilització correcta dels pronoms 
febles. 

• (AA) Conjugació dels verbs 
irregulars haver, ser i estar. 
 

 



 

 
 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 
 
 
 
 
 
 

L 
È 
X 
I 
C 

 
• (AA) Ordenació alfabètica de 15 

paraules. 
• (AA) Recerca d’una paraula al 

diccionari.  
• Utilització del diccionari general. 
• Reconeixement de les 

diferències entre el diccionari 
general i l’enciclopèdic. 

• Reconeixement del significat de 
paraules noves en textos 
treballats prèviament. 

• (AA) Utilització dels vocabularis 
temàtics relacionats amb el 
currículum de les altres àrees 
del curs. 

 

 
• (AA) Recerca de l’accepció 

concreta d’una paraula al 
diccionari. 

• Reconeixement i utilització del 
diccionari general i 
l’enciclopèdic. 

• Reconeixement i utilització de 
sinònims, antònims i paraules 
derivades. 

 

 
• Identificació i distinció de mots 

polisèmics. 
• Reconeixement i utilització de 

locucions i frases fetes. 
• Distinció i utilització de 

comparacions lexicalitzades. 
• Ús correcte dels refranys. 
 

 
• (AA) Utilització del diccionari 

amb eficàcia i rapidesa. 
• Comprensió del possible doble 

sentit dels mots en un context. 
• Localització de sinònims i 

antònims. 
• (AA) Reconeixement i utilització 

de vocabularis temàtics. 
 

 
 
 
 
Departament de Llengua catalana i literatura de l’INS Vallvera 
Salt, setembre de 2015 
 
 
 
L’alumnat  haurà de realitzar un examen escrit.  La nota per a poder aprovar haurà de ser mínim de 5.  
 
 
 


