
UNITAT
DIMENSIÓ 

COMUNICACIÓ 
ORAL

DIMENSIÓ 
COMPRENSIÓ 

LECTORA

DIMENSIÓ  
EXPRESSIÓ 

ESCRITA

DIMENSIÓ  
LITERÀRIA

DIMENSIÓ 
PLURILINGÜE  

I INTERCULTURAL

FUNCIONAMENT DE LA LLENGUA

ORTOGRAFIA LÈXIC GRAMÀTICA

Unitat 1.  
Una vegada 
hi havia…

•  La narració 
tradicional: el 
conte, la faula, 
la rondalla i la 
llegenda.

•  Lectura del 
text narratiu 
«Les pomes 
trapasseres».

•  Característiques 
de la faula.

•  Característiques 
del conte.

•  L’estructura i els 
personatges en 
el conte.

•  El bestiari 
mitològic.

•  Identificació de 
la síl·laba tònica.

•  Classificació 
de les paraules 
segons el 
nombre de  
síl·labes. 

•  Classificació 
de les paraules 
segons la posició 
de la síl·laba 
tònica.

•  La derivació: 
prefixos, sufixos  
i infixos. 

•  Les paraules 
compostes.

•  Els elements de 
la comunicació.

•  Diferències entre 
llengua oral i 
llengua escrita.

Unitat 2.  
En l’època  

dels castells

•  Pautes per fer 
una exposició 
oral.

•  Lectura d’un 
text divulgatiu 
presentat 
en forma 
d’infografia.

•  Característiques 
de la infografia.

•  Pautes per 
elaborar una 
infografia.

•  Lectura del text 
narratiu L’infant 
Jaume.

•   False friends  
i manlleus.

•  Els sons vocàlics 
en posició tònica.

•  Els sons vocàlics 
en posició àtona: 
la vocal neutra i 
la o àtona.

•   Els sinònims i els 
antònims.

• La precisió lèxica.
•  Les 

comparacions.

•  L’oració: el 
subjecte i el 
predicat. 

•  El subjecte 
el·líptic.
 

Unitat 3. 
Una mar 

de poemes

•  Pautes per 
memoritzar un 
poema.

•  Pautes per 
recitar un poema 
d’una manera 
expressiva.

•  Lectura de 
l’havanera  
«El capità».

•  Característiques 
de les havaneres.

•  Característiques 
del haiku.

•  Elaboració d’un 
haiku.

•  Lectura 
del poema 
«Aiguamarina».

•  El text poètic.
•  Pautes per 

analitzar el 
contingut d’un 
poema.

•  Pautes per 
analitzar 
l’estructura d’un 
poema: mètrica  
i recursos poètics.

•  Poemes musicats 
en diverses 
llengües.

•  L’accentuació. 
• L’accent diacrític.

•  L’homonímia. 
• La polisèmia.
• La paronímia

•  Els pronoms 
personals forts. 

•  Els pronoms 
personals febles.

Treball 
cooperatiu:
Estratègies 

lectores

• Tria d’un llibre i planificació de la lectura.
• Lectura del llibre triat.
• Anàlisi del llibre triat. 

Unitat 4.  
Envoltats  

de propaganda

•  La publicitat a la 
ràdio.

•  Característiques 
dels anuncis 
radiofònics.

•  El text publicitari.
•  La feina dels 

publicistes.
•  Característiques 

dels cartells i 
dels anuncis 
publicitaris.

•  Tipus de 
publicitat: segons 
el mitjà de 
difusió i segons 
la seva finalitat. 

•  Elaboració d’un 
anunci publicitari.

•  Lectura del text 
narratiu «Qui vol 
comprar la ciutat 
d’Estocolm?».

•  Pautes per 
descriure una 
imatge.

•  Comparació 
de les normes 
d’accentuació 
en català i en 
castellà.

•  Els diftongs i els 
hiats. 

• Els triftongs.
•  Identificació de 

la síl·laba tònica.

•  El sentit propi i el 
sentit figurat. 

• Els eufemismes. 
•  Les paraules 

tabú.

•  El sintagma 
nominal: el nucli i 
els complements.

•  El complement 
del nom. 

•  Signes de 
puntuació: els 
punts suspensius.
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Unitat 5.  
Fem prediccions

•  Anàlisi de les 
prediccions 
meteorològiques.

•  Lectura del text 
narratiu El savi 
del poble.

•  Característiques 
del text predictiu.

•  Redacció d’una 
predicció a partir 
dels signes del 
zodíac.

•  Lectura del 
text narratiu Un 
nombre màgic.

•  Treball de recerca 
sobre llengües 
minoritàries en 
perill d’extinció.

•  La dièresi.
• L’apòstrof.
• La contracció.

•  Els camps 
semàntics.

•  La precisió lèxica.

•  El sintagma 
verbal.

•  El nucli i els 
complements del 
sintagma verbal.

Unitat 6.  
Dones pioneres

•  Característiques 
de l’enquesta. 

•  Pautes per 
elaborar un 
qüestionari.

•  Realització d’una 
enquesta.

•  Lectura del text 
Les germanes 
Brontë.

•  Característiques 
del resum.

•  Pautes per fer un 
resum.

•  Elaboració d’un 
resum.

•  Lectura del text 
narratiu dialogat 
Una família amb 
cinc filles.

•  Característiques 
del text narratiu 
dialogat.    

•  Diàleg amb 
infants d’altres 
països.

• Ús de b i v. 
• Ús de m i n.

•  Les locucions  
i les frases fetes.

• Els refranys.

•  El verb i les 
perífrasis verbals.

•  Verbs copulatius 
i predicatius; 
transitius i 
intransitius; 
regulars i 
irregulars.

Treball 
cooperatiu:  

Els agents de la 
producció teatral

• Elaboració o tria d’un text teatral.
• Lectura i preparació del text teatral.

• Treball de l’escenografia, el vestuari, la música…
• Representació de l’obra de teatre.

Unitat 7. 
Un món  

de fantasia

•  Característiques 
del reportatge 
audiovisual.

•  Pautes per fer 
un reportatge 
audiovisual. 

•  Elaboració de la 
presentació oral 
d’una notícia.

•  Lectura del 
reportatge 
L’encert (o no) 
de les sagues 
juvenils al 
cinema.

•  Característiques 
i parts del 
reportatge escrit.

•  Elaboració d’un 
reportatge 
fotogràfic.

•  Lectura del text 
narratiu La Polly  
i en Digory.

•  Varietats 
dialectals del 
català.

•  Ús de l·l. •  Les abreviatures, 
les sigles i els 
acrònims.

•  Les frases fetes.

•  Els complements 
del verb: 
complements 
directe, indirecte  
i circumstancial.

•  Els pronoms.
•  Signes de 

puntuació:  
les cometes.

Unitat 8.  
Una imatge  

o mil paraules?

•  Pautes per fer la 
recomanació d’un 
còmic.

•  Elaboració de la 
recomanació oral 
d’un còmic.

 •  Lectura d’una 
historieta de 
còmic (Pesquis 
i Baliga) i d’una 
tira còmica 
(Alfons Delmar).

•  Característiques 
de l’auca.

•  Elaboració d’una 
auca.

•  Lectura de l’Auca 
de Vallfogona de 
Ripollès.

•  Llengua original 
d’alguns 
personatges de 
còmic.

• El manga.

•  Ús de p/b, t/d 
i c/g.

•  Els registres de la 
llengua.

•  L’adverbi i 
les locucions 
adverbials.

•  Signes de 
puntuació: els 
dos punts.

Unitat 9.  
Fem la volta  

al món

•  Explicació oral 
d’un viatge.

•  Les paraules 
comodí.

•  Lectura del text, 
en format de 
diari personal,  
El gran viatge  
de Darwin.

•  Pautes per 
descriure una 
ruta turística.

•  Descripció d’una 
ruta turística.

•  Lectura del text 
descriptiu L’illa 
misteriosa.

•  Expressions útils 
per viatjar en 
diverses llengües.

•  Les consonants 
mudes: h, r i t.

•  Casos especials: 
tan / tant i quan / 
quant.

•  Els neologismes.
•  Neologismes 

de forma, de 
significat i 
manlleus.

•  Les preposicions.
• Les conjuncions.
• L’adjectiu.
•  Signes de 

puntuació: els 
parèntesis.

Treball 
cooperatiu: 

Estratègies per 
a la descripció 

d’una obra d’art

• Descripció d’una obra d’art a partir d’unes pautes.
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