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A l’atenció de l’alumnat de 4t d’ESO i les seves famílies, 
 

L’alumnat que es matriculi a 1r de batxillerat ha de considerar que per cursar aquesta nova etapa dels 
seus estudis ha d’accedir-hi amb uns mínims de coneixements de les diferents matèries curriculars, 
especialment de llengua i matemàtiques. És per això que, tot i haver promocionat a l’etapa superior, 
no val abaixar la guàrdia i cal repassar diferents temes que a 1r i 2n de batxillerat es donen per 
assolits. 
 

Pel que fa a la matèria de Llengua Catalana i Literatura aquests són els aspectes lingüístics i, també 
literaris,  que, especialment, cal tenir ben assolits: 
 

Ortografia  
Durant les etapes de Primària i Secundària Obligatòria s’ha treballat suficientment. És 
necessari el seu coneixement i la seva pràctica en l’expressió escrita, però també per poder 
adquirir amb més facilitat els coneixements de fonètica exigits al batxillerat. 

Morfologia 
És indispensable distingir les categories gramaticals i les seves característiques (nom, verb, 
adjectiu, determinant, pronom, adverbi, preposició, conjunció) 

Anàlisi sintàctica 

Sintagmes (SN, SV, SPrep...) 

Oració simple 
Funcions sintàctiques (Subjecte, predicat, CD, CI...).  
Pronominalització 

Lèxic i 
Semàntica 

Conceptes com sinonímia, antonímia, polisèmia, homonímia, així com també el coneixement 
d’un vocabulari suficient de registre estàndard. 

Varietats 
lingüístiques 

Coneixement dels conceptes de varietats funcionals o registres i la seva identificació pràctica. 
Coneixement dels conceptes de varietats geogràfiques o dialectes i la seva identificació 
pràctica. 

Anàlisi textual Tipologia de textos: Argumentatiu, predictiu, instructiu, descriptiu. 

Literatura 
Distinció dels diferents gèneres literaris i de les seves característiques (poesia, narrativa, 
teatre) 

Expressió 
escrita 

Amb adequació, 
coherència i 
cohesió 

Seria adequat escriure, aprofitant que l’estiu és una època d’activitats 
molt diverses, un diari, no necessàriament íntim, en el qual anotar 
aquelles experiències i coneixements adquirits durant aquests mesos 
d’esbarjo (com en les xarxes socials, però en un quadern. Sempre s’hi 
pot afegir postals, fotos, tovallons de paper, entrades de concerts i 
cinema, sobres de sucre... El tindràs per a tota la vida.) 

Lectura Pràctica lectora. 

És fàcil llegir a l’estiu ( a la platja, a la fresca...). Llegeix, llegeix... pots 
triar llibres a la biblioteca pública, demanar-los als amics, comprar-los... 
A qualsevol llibreria o biblioteca trobaràs un extens catàleg, només cal 
anar-hi i descobrir quin tema, quin autor o quin títol t’atreu més. Tria 
els que t’agradin, segur que trobaràs molts que et faran passar bones 
estones. 

 

Professorat del Departament de Llengua Catalana i Literatura 
 

Montornès del Vallès, 27 de juny de 2013 
 

A continuació tens alguns materials per repassar tots aquests aspectes. Alguns 
estan disponibles en línia. Remena i tria! BON ESTIU! 

http://batxillerat.blogspot.com/2005/10/el-text-argumentatiu.html
SUPER
Resaltado

SUPER
Resaltado



 

AUTOAPRENENTATGE DE LLENGUA CATALANA 
RECURSOS PER A UN NIVELL DE SUFICIÈNCIA  i SUPERIOR 

 

Busca: http://www.gencat.cat 
 

 A la columna de l’esquerra trobaràs l’apartat TEMES, pitja VEURE TOTS ELS TEMES, aniràs a parar a 
http://www.gencat.cat/temes/cat/index.htm. 

 A la part central busca LLENGUA. COMUNICACIÓ, pitja l’enllaç, aniràs a parar a  
http://www.gencat.cat/temes/cat/llengua.htm. 

 A la part central trobaràs: 

  Aprendre català, pitja l’enllaç Autoaprenentatge  
 

 Busca a l’esquerra SERVEIS i a l’apartat APRENDRE CATALÀ pitja Recursos per aprendre català 
 

Hi trobaràs força opcions, et recomanen dues propostes, la primera per realitzar amb ordinador en línia, la segona, 
per treballar amb suport paper, totes dues són interessants per repassar i reforçar els continguts assolits a l’ESO. 
 

1. al quadre de la part superior central els  
Itineraris d'aprenentatge. Llengua catalana 

 Itineraris d'aprenentatge. Llengua catalana. Nivell suficiència 
 

— El material d'autoaprenentatge de llengua catalana que es presenta en aquesta 
secció va adreçat a l'alumnat que vol adquirir els coneixements lingüístics 
corresponents al nivell de suficiència, equivalent al nivell C1 del Marc europeu 
comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. 
 

— L’enfocament didàctic d’aquests materials permet aprendre d’una manera 
autònoma. L’aprenent parteix d’uns coneixements previs des d’on construirà el seu aprenentatge,  té un 
paper actiu i pot triar per on vol començar a treballar, en funció de les seves necessitats. 

 
2. al quadre Cercador de recursos el Cercador de recursos per aprendre català.  
 

 A la columna NIVELLS pitja SUFICIÈNCIA, veuràs que a l’esquerra apareix una llista de títols. El que 
t’anirà bé és el núm.18, 1000 exercicis per al nivell C  

Autors: Badia, Joan [et al.]; Editorial: Castellnou, 
2001.  
ISBN 978-84-8287-680-1 
Suport: Paper  
Nivell d'aprenentatge: Suficiència  
Tipus de material: Exercicis  

 
 

 En la mateixa pàgina de Cercador de recursos per aprendre català  - Recursos per aprendre català - pitja a 
dalt de tot En línia i continua Nivells > Suficiència > Pràctics 

 

Remena i tria. A continuació n’hi ha una selecció: 
 

1. Dictats en línia. Nivell de suficiència [Publicació de la Secretaria de Política Lingüística] Dictats en línia. Nivell de 
suficiència. / / Per a la pràctica de l'ortografia i de la comprensió oral. 

 

17. Barrina. Secretaria de Política Lingüística. Generalitat de Catalunya [Publicació de la Secretaria de Política 
Lingüística] El lèxic que s'aprèn en aquest programa ha estat seleccionat perquè la seva presència en la parla social 
actual és escassa i perquè el seu significat no pot ser deduït d'altres llengües veïnes. [...] 
 

26. Edu3.cat  
L'Edu3 us proposa més de 2200 audiovisuals d'àmbits de coneixement agrupats en ciències naturals, ciències socials, 
educació artística, educació física, llengua i literatura, tecnologia, matemàtiques i tutoria. [...] 

32. Dictats de nivell mitjà. Universitat Jaume I  
Dictats de nivell mitjà. Universitat Jaume I. / / Pràctica de l'ortografia i de la comprensió oral.  
 

34. Dictats. Nivell avançat. Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya  
Dictats. Nivell avançat. Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya. / / Pràctica de l'ortografia i de la 
comprensió oral. 
 

41. Literatura / / Mostra de textos teatrals, poesia, novel·la, etc. amb propostes d'activitats didàctiques. / Pàgina web 
/ Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació  
 

51. Saber-ne un niu [Publicació de la Secretaria de Política Lingüistica]  / / Joc lingüístic que permet treballar frases 
fetes. Conté 11 temes. / Joc interactiu. 
 

 

 En la mateixa pàgina de Cercador de recursos per aprendre català  - Recursos per aprendre català - pitja a 
dalt de tot En línia i continua Nivells > Suficiència > Pràctics 

Hi trobaràs, entre d’altres, aquests enllaços: 
 

1. Dictats en línia. Nivell superior [Publicació de la Secretaria de Política Lingüística]  
Dictats en línia. Nivell superior. / / Pràctica de l'ortografia i de la comprensió oral. / / Barcelona: Generalitat de 
Catalunya. Secretaria de Política Lingüística. / / / / [...] 
 

3.  Dictats de nivell superior  
Dictats de nivell superior. / / Pràctica de l'ortografia i de la comprensió oral. / PDF i MP3 / Castelló: Universitat Jaume 
I. Servei de Llengües i Terminologia. / / / / [...] 
 

4. Dictats Grau Superior  
Dictats Grau Superior. / / Pràctica de l'ortografia i de la comprensió oral. / PDF i MP3 / València: Junta Qualificadora 
de Coneixements de Valencià. / / / / [...] 
 

ALTRES : 
 

Gramàtica:  
 Resum de gramàtica bàsica: 

http://www.ub.es/slc/ffll/apren/gram.htm    o 
 

http://www.ub.es/slc/autoaprenentatge/gramatik/ . 
 

Webs interessants per fer consultes sobre MORFOLOGIA 
 

 

 Enllaços: http://www.ub.es/slc/ffll/apren/vincle1.htm  
 

 Institut d’Estudis Catalans: IEC  www.iec.cat   CONEIXEMENT  LLENGUA  
  -Diccionaris i vocabularis 
   -Alfabet fonètic internacional  Aplicació al català... 
  - Gramàtica   Gramàtica de la llengua catalana  

 Presentació de la versió electrònica de la Gramàtica de la 
llengua catalana (tria a l’esquerra el tema que t’interessi) 

     Qüestions gramaticals 
 

Diccionaris: 
 Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans 

 Accés directe al diccionari: http://dlc.iec.cat/   
 
 Des de la pàgina d’inici de l’IEC: www.iec.cat   > Busca DIEC 2 segona edició i 
prem. 
 

 Diccionari de l’Enciclopèdia Catalana 
www.diccionari.cat  

http://www.gencat.cat/
http://www.gencat.cat/temes/cat/index.htm
http://www.gencat.cat/temes/cat/llengua.htm
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.1ab5a94fef60a1e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=fa6ef9465ff61110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fa6ef9465ff61110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/template.PAGE/menuitem.0ee0bcc77434e6b0a2fd1210b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=a4e9697d75bfaa0dcc497c10d8c0e1a0&javax.portlet.prp_a4e9697d75bfaa0dcc497c10d8c0e1a0_action=CercaPortals&javax.portlet.prp_a4e9697d75bfaa0dcc497c10d8c0e1a0_tipusCerca=cerca.bibliografies&javax.portlet.prp_a4e9697d75bfaa0dcc497c10d8c0e1a0_method=inici&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=6dfce91c2aaa1210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6dfce91c2aaa1210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/index_c.html
http://www.gencat.cat/llengua/recursos
http://www.gencat.cat/llengua/recursos
http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/index.jsp/__ac0x3llc0x3AppJava0x2Autoservei%21A/__pm0x3llc0x3AppJava0x2Autoservei%21A_view?parameterFieldLlista=DOCUMENT%2FNIVELL_APRENENTATGE-%2C-DOCUMENT%2FTIPUS_MATERIAL&input_cercar=*&suport=En+l%EDnia&method=cerca_generica&parameterFilter=Pr%E0ctics&numPagina=1&parameterField=DOCUMENT%2FTIPUS_MATERIAL&parameterFilterLlista=005+Sufici%E8ncia-%2C-Pr%E0ctics&tipusCerca=cerca.bibliografies&action=CercaPortals
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/template.PAGE/menuitem.0ee0bcc77434e6b0a2fd1210b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=a4e9697d75bfaa0dcc497c10d8c0e1a0&javax.portlet.prp_a4e9697d75bfaa0dcc497c10d8c0e1a0=tipusCerca%3Dcerca.bibliografies%26action%3DCercaPortals%26databaseFilterName%3D%26idHit%3D376865%26suport%3DEn%2Bl%25C3%25ADnia%26parameterFilter%3D005%2BSufici%25C3%25A8ncia%26numeroResultat%3D1%26parameterField%3DDOCUMENT%252FNIVELL_APRENENTATGE%26numPagina%3D1%26parameterFieldLlista%3DDOCUMENT%252FNIVELL_APRENENTATGE%26input_cercar%3D*%26parameterFilterLlista%3D005%2BSufici%25C3%25A8ncia%26idFont%3D5050%26databaseFilter%3D%26database%3DP_BIBLIOGRAFIA%26method%3Ddetall%26tipusFont%3DBibliografia%26identitatServei%3D&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/template.PAGE/menuitem.0ee0bcc77434e6b0a2fd1210b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=a4e9697d75bfaa0dcc497c10d8c0e1a0&javax.portlet.prp_a4e9697d75bfaa0dcc497c10d8c0e1a0=tipusCerca%3Dcerca.bibliografies%26action%3DCercaPortals%26databaseFilterName%3D%26idHit%3D376298%26suport%3DEn%2Bl%25C3%25ADnia%26parameterFilter%3D005%2BSufici%25C3%25A8ncia%26numeroResultat%3D20%26parameterField%3DDOCUMENT%252FNIVELL_APRENENTATGE%26numPagina%3D2%26parameterFieldLlista%3DDOCUMENT%252FNIVELL_APRENENTATGE%26input_cercar%3D*%26parameterFilterLlista%3D005%2BSufici%25C3%25A8ncia%26idFont%3D6076%26databaseFilter%3D%26database%3DP_BIBLIOGRAFIA%26method%3Ddetall%26tipusFont%3DBibliografia%26identitatServei%3D&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/template.PAGE/menuitem.0ee0bcc77434e6b0a2fd1210b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=a4e9697d75bfaa0dcc497c10d8c0e1a0&javax.portlet.prp_a4e9697d75bfaa0dcc497c10d8c0e1a0=tipusCerca%3Dcerca.bibliografies%26action%3DCercaPortals%26databaseFilterName%3D%26idHit%3D400265%26suport%3DEn%2Bl%25C3%25ADnia%26parameterFilter%3D005%2BSufici%25C3%25A8ncia%26numeroResultat%3D42%26parameterField%3DDOCUMENT%252FNIVELL_APRENENTATGE%26numPagina%3D5%26parameterFieldLlista%3DDOCUMENT%252FNIVELL_APRENENTATGE%26input_cercar%3D*%26parameterFilterLlista%3D005%2BSufici%25C3%25A8ncia%26idFont%3D5085%26databaseFilter%3D%26database%3DP_BIBLIOGRAFIA%26method%3Ddetall%26tipusFont%3DBibliografia%26identitatServei%3D&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/template.PAGE/menuitem.0ee0bcc77434e6b0a2fd1210b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=a4e9697d75bfaa0dcc497c10d8c0e1a0&javax.portlet.prp_a4e9697d75bfaa0dcc497c10d8c0e1a0=tipusCerca%3Dcerca.bibliografies%26action%3DCercaPortals%26databaseFilterName%3D%26idHit%3D376876%26suport%3DEn%2Bl%25C3%25ADnia%26parameterFilter%3D005%2BSufici%25C3%25A8ncia%26numeroResultat%3D54%26parameterField%3DDOCUMENT%252FNIVELL_APRENENTATGE%26numPagina%3D6%26parameterFieldLlista%3DDOCUMENT%252FNIVELL_APRENENTATGE%26input_cercar%3D*%26parameterFilterLlista%3D005%2BSufici%25C3%25A8ncia%26idFont%3D1615%26databaseFilter%3D%26database%3DP_BIBLIOGRAFIA%26method%3Ddetall%26tipusFont%3DBibliografia%26identitatServei%3D&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
http://www.gencat.cat/llengua/recursos
http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/index.jsp/__ac0x3llc0x3AppJava0x2Autoservei%21A/__pm0x3llc0x3AppJava0x2Autoservei%21A_view?parameterFieldLlista=DOCUMENT%2FNIVELL_APRENENTATGE-%2C-DOCUMENT%2FTIPUS_MATERIAL&input_cercar=*&suport=En+l%EDnia&method=cerca_generica&parameterFilter=Pr%E0ctics&parameterField=DOCUMENT%2FTIPUS_MATERIAL&numPagina=1&parameterFilterLlista=006+Superior-%2C-Pr%E0ctics&tipusCerca=cerca.bibliografies&action=CercaPortals
http://www.ub.es/slc/ffll/apren/gram.htm
http://www.ub.es/slc/autoaprenentatge/gramatik/
http://www.ub.es/slc/ffll/apren/vincle1.htm
http://www.iec.cat/
http://www.iec.cat/coneixement/entrada_c.asp?c_epigraf_num=22
http://www2.iec.cat/institucio/seccions/Filologica/gramatica/default.asp
http://dlc.iec.cat/
http://www.iec.cat/
http://www.diccionari.cat/

