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 CONTINGUTS 

Estudi de la llengua

• El llenguatge, un sistema de comunicació.

• Les funcions del llenguatge.

• El text i les seves propietats.

• Els tipus de text.

• L’accent en les formes verbals.

• Accentuació de la e i la o en els verbs.

Comunicació

• El text conversacional.

• Característiques textuals del text conversacional.

• Característiques gramaticals del text conversacional.

• Exemples de textos conversacionals.

• Enunciat i resposta.

• Estructurar i redactar una resposta.

 OBJECTIUS 

•  Comprendre i analitzar els principals elements que formen part  
del procés de la comunicació.

•  Distingir les funcions del llenguatge.

•  Reconèixer en un text les propietats textuals.

•  Redactar textos amb cohesió, coherència, adequació al context  
i correcció lingüística.

•  Accentuar correctament les formes verbals.

•  Conèixer l’accentuació de la e i la o en els verbs. 

•  Comprendre i analitzar els tipus de text segons el canal  
de comunicació, el nivell de formalitat, l’àmbit d’ús i la intenció  
de l’emissor.

•  Redactar enunciats.

•  Estructurar i redactar respostes.
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La comunicació,  
el llenguatge  

i el text

 “Jo sé que a vostè li sembla comprendre 

el que pensa que he dit, però no sé si s’adona 

que el que vostè ha sentit 

no és el que jo volia dir.” 

PIERRE RATAUD
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 COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

Competència comunicativa

•  Comprensió i expressió dels missatges, tant orals com escrits, visuals  
o corporals.

•  Coneixement i reflexió sobre el funcionament del llenguatge  
i dels recursos comunicatius.

•  Consideració del llenguatge com a objecte d’observació i anàlisi.

•  Expressió escrita d’observacions, explicacions, opinions, vivències  
i argumentacions.

Competència en gestió i tractament de la informació

•  Aplicació en distintes situacions i contextos del coneixement  
dels diferents tipus d’informació.

•  Transformació de la informació en coneixement.

•  Comunicació de la informació i els coneixements adquirits.

Competència en recerca

•  Habilitat per analitzar, interpretar i expressar amb claredat i precisió 
informacions, dades i argumentacions.

Competència en el coneixement i interacció amb el món

•  Esperit crític en l’observació de la realitat i en l’anàlisi dels missatges 
informatius.

 CRITERIS D’AVALUACIÓ 

•  Comprèn i analitza els principals elements que formen part del procés  
de la comunicació.

•  Distingeix les funcions del llenguatge.

•  Reconeix en un text les propietats textuals.

•  Redacta textos amb cohesió, coherència, adequació al context  
i correcció lingüística.

•  Accentua correctament les formes verbals.

•  Coneix l’accentuació de la e i la o en els verbs.

•  Comprèn i analitza els tipus de text segons el canal de comunicació,  
el nivell de formalitat, l’àmbit d’ús i la intenció de l’emissor.

•  Redacta enunciats.

•  Estructura i redacta respostes.
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CONSULTA LA GRAELLA  

DE RECURSOS DIGITALS  

D’AQUESTA UNITAT.

PROGRAMACIONS

SOLUCIONS

DOCUMENTS

ACTIVITATS

Programació en PDF i Word amb rúbriques

Solucions de totes les activitats de la unitat

Quadres informatius, dictats, textos...

Activitats d’ortografia i gramàtica

Llocs d’interès

ENLLAÇOS

TÈCNIQUES D’ANÀLISI i EXPRESSIÓ

Informació i activitats  
per a millorar l’expressió escrita

UNITAT PROJECTABLE

Accés digital al llibre de l’alumne
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