
INS LA TALAIA DE SEGUR DE CALAFELL

DEURES PER ALS/A LES ALUMNES SUSPESOS I SUSPESES

ALUMNAT DE 4T D’ESO A-B

NOM I COGNOMS:…………………………………………………………………………………

NOTA: Els deures i la feina encomanada s’ha de lliurar obligatòriament el
dia de l’examen de recuperació. El temari a estudiar i els exercicis que has
de realitzar també estan penjats al web de l’institut.Si fas més exercicis
dels que s’han manat, afegeix-los al dossier també!

Dia de l’examen: 3 de setembre a les 11,30 del matí 

TEMARI A ESTUDIAR

1. Morfologia. Teoria  i pràctica (nom, adjectiu, verb, adverbi, pronom, conjunció, 
determinant)

2. Repàs accentuació, hiats, diftongs, diacrítics.

3. Sintaxi. Teoria i pràctica (subjecte, complement directe, complement indirecte, 
atribut, complement predicatiu, complements circumstancials, complement de 
règim verbal

4. Pronominalització dels complements verbals. Teoria i pràctica

5. Distinció entre oració simple i proposició.

6. Proposicions coordinades. Teoria i pràctica. (copulatives, disjuntives, 
adversatives, distributives, explicatives)

7. Proposicions juxtaposades.Teoria i pràctica.

8. Proposicions subordinades. Tipus. Teoria i pràctica.

9. Proposicions subordinades substantives completives.Teoria i pràctica.

10. Proposicions subordinades adjectives. Teoria i pràctica.

11. Literatura. Edat Mitjana. 1rs textos escrits en català.

12. Literatura: Ramon Llull.Vida i obra.

13. Literatura: Bernat Metge. Vida i obra.

14. Literatura: Ausiàs March. Vida i obra.



15. Tirant lo Blanch.Època, autor, argument, personatges importants i aspectes a 
destacar de la novel.la.

16. La decadència. La literatura popular. Autors importants del S. XVI-XVII-XVIII.

17. La Renaixença. Característiques. Jocs Florals

18. Jacint Verdaguer. Obra.

19. Narcís Oller. Obra.

20. Àngel Guimerà. Obra. 

21. El Modernisme. Tipus i característiques generals.

22. Joan Maragall. Vida i obra.

23. Víctor Català. Vida i obra.

24. Santiago Rusiñol. Vida i obra.

25. El noucentisme. Característiques. Autors importants.

26. L’avantguardisme. Característiques.

27. Autors importants dels anys 20 i 30 del segle XX.

DEURES

-Cal fer un dossier on hi hagi tota la teoria  del temari feta a mà. Han d’aparèixer
tots els punts explicats anteriorment. Cal fer-ho amb bona lletra i amb una 
presentació acurada.

-Cal fer els exercicis següents:

Pàg.19 tot

Pàg.20 tot

Pàg.21 tot

Pàg. 46 tot

Pàg. 67 tot

Pàg.70 tot

Pàg.94 tot

Pàg. 117 tot



Pàg. 118 tot

-S’ha de llegir la lectura inicial de tots els temesi caldrà fer un resum amb els 4 
primers exercicis següents de comprensió lectora.

-Cal fer totes les fitxes que s’adjunten al dossier de treball.

-Bon estiu i estudieu!                                                             Cristina Castellnou


