PROGRAMACIÓ UNITAT 1
CONTINGUTS

Estudi de la llengua
• El text: propietats i estructura.
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El text

• La dixi.
• La referència.
• El paràgraf.
• Els connectors.
• La puntuació.
• Perquè/per què.
• Sinó/si no.

Comunicació
• Els textos específics.
• Els textos científics i tècnics.
OBJECTIUS

• Recordar quines són les propietats del text.
• Identificar l’estructura d’un text i distingir-ne els elements
que la configuren.
• Comprendre el concepte de dixi i les funcions que fa en el discurs
cada tipologia de díctics.
• Identificar els diversos procediments discursius en un text.
• Determinar la funció dels elements estructurals d’un text: paràgraf,
connectors i puntuació.
• Valorar la funció dels diferents tipus de connectors textuals.
• Aplicar correctament les normes de puntuació.
• Distingir l’ús de perquè/per què i sinó/si no.
• Comprendre les característiques dels textos científics i tècnics.

“Una llengua diferent
és una visió diferent de la vida.”
FEDERICO FELLINI
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Competència comunicativa
• Comprensió i expressió dels missatges, tant orals com escrits, visuals
o corporals.
• Tractament de la informació (tècniques per a memoritzar, organitzar,
recuperar, resumir, sintetitzar, etc.).
• 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, argumentacions
i reflexions personals.
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Consulta la graella
de recursos digitals
d’aquesta unitat.

Competència en gestió i tractament de la informació
• Transformació de la informació en coneixement.
• Comunicació de la informació i els coneixements adquirits.

Competència en recerca
• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar amb claredat i precisió
informacions, dades i argumentacions.
UNITAT PROJECTABLE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Accés digital al llibre de l’alumne

• Recorda quines són les propietats del text.
• Identifica l’estructura d’un text i en distingeix els elements
que la configuren.
• Comprèn el concepte de dixi i les funcions que fa en el discurs
cada tipologia de díctics.
• Identifica els diversos procediments discursius en un text.
• Determina la funció dels elements estructurals d’un text: paràgraf,
connectors i puntuació.
• Valora la funció dels diferents tipus de connectors textuals.
• Aplica correctament les normes de puntuació.

PROGRAMACIONS

Programació en PDF i Word amb rúbriques
SOLUCIONS

Solucions de totes les activitats de la unitat
DOCUMENTS

Quadres informatius, dictats, textos...

• Distingeix l’ús de perquè/per què i sinó/si no.
• Comprèn les característiques dels textos científics i tècnics.

ACTIVITATS

Activitats d’ortografia i gramàtica
ENLLAÇOS

Llocs d’interès
TÈCNIQUES D’ANÀLISI i EXPRESSIÓ

Informació i activitats
per a millorar l’expressió escrita
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