
RECUPERACIÓ SETEMBRE 2016/2017         3R D’ESO A

INS LA TALAIA DE SEGUR DE CALAFELL 

DEPARTAMENT DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA

ALUMNE/A…………………………………………………………………….

Haurà de presentar-se a l’examen el dia 4 de setembre a les 11.30 del  matí. A més, haurà de
lliurar el  dossier  i  la  feina  que se  li  encomana amb un índex,  tot  numerat,  tapa i  tot  allò
necessari per una bona presentació i bona lletra. Pot fer feina addicional, si vol. És obligatori
lliurar-lo per poder fer l’examen i aprovar  l’assignatura.

TEMARI 

 ACCENTUACIÓ, DIFTONGACIÓ, HIATS, DIACRÍTICS.
 PRONOMINALITZACIÓ. TEORIA I PRÀCTICA.
 ANÀLISI MORFOLÒGICA. TEORIA I PRÀCTICA.
 ANÀLISI SINTÀCTICA. TEORIA I PRÀCTICA.
 ORTOGRAFIA B/V, R/RR, M/N/MP, L.L, P/T/C/B/D/G/H
 TEORIA SOBRE ELS GÈNERES PERIODÍSTICS. (NOTÍCIA, REPORTATGE, CRÒNICA, EDITORIAL, 

COLUMNA,  VINYETES, ARTICLE D’OPINIÓ…)
 LECTURA I COMPRENSIÓ DE TEXTOS.
 LITERATURA DE TERROR, FANTÀSTICA, D’AVENTURES, CIÈNCIA-FICCIÓ, HISTÒRICA, 

COMPROMESA. CARACTERÍSTIQUES I OBRES IMPORTANTS.
 MORFOLOGIA VERBAL. INDICATIU, SUBJUNTIU I IMPERATIU. FORMES NO PERSONALS. 

IRREGULARITATS VERBALS: DUALITAT O/U , E/A, VERBS VELARITZATS.
 LA DIÈRESI I ESTALVI.
 L’APOSTROFACIÓ.

ACTIVITATS QUE CAL FER

1. Cal fer un dossier on apareguin tots els continguts del temari anterior, nets i amb bona lletra.
2. En aquest dossier cal incorporar, a més a més, les activitats següents:

 Tots els exercicis d’ortografia de les pàgines  46, 53,74,104, 130,131, 181,182,208,209
 Cal escriure tres notícies amb temàtica lliure que presentin les parts clarament 

delimitades. (150 paraules)
 Cal escriure un reportatge de temàtica lliure. (150 paraules)
 Cal escriure un article d’opinió de temàtica lliure (150 paraules)
 Conjugueu els verbs riure, seure, poder, dir, mirar en tots els modes i temps.
 Escriviu una història on alterni literatura de terror amb fantàstica. (150 paraules)
 Escriviu una història d’aventures. (150 paraules)
 Lectura i resum dels textos següents: 190-191, 192, 193, 196-197-198, 211-212, 216-

217, 218.
 Anàlisi sintàctica i pronominalització de la fotocòpia que hi ha al dossier, a més de les

que l’alumne hauria de treballar per aprofundir continguts.


