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LLENGUA I COMUNICACIÓ CONEIXEMENT DE LA LLENGUA AVALUACIÓ

LECTURA
LITERATURA / TEXTOS FUNCIONALS 

LLENGUA I SOCIETAT
GRAMÀTICA ORTOGRAFIA

POSA'T  
A PROVA

U1

Estimat, t’he de deixar 
Fórmules de salutació i comiat; sinònims de carta; 
comparacions lliures i lexicalitzades; famílies de 
paraules

La comunicació verbal: llenguatge; elements de la 
comunicació; funcions del llenguatge

   Les categories lèxiques, els sintagmes  
i les oracions                         

L’alfabet i l’ordre de les paraules    Els llibres més petits del 
món

U2

Nenes amb trenes
Termes d’especialitat
L’antonímia

La literatura i els gèneres literaris: l’art de la paraula; 
primeres manifestacions literàries; literatura escrita; 
gèneres literaris

El nom: propietats; classes; marques 
de gènere i nombre; noms invariables; 
noms iguals però amb gènere i significat 
diferents

Els signes de puntuació (I) El sistema braille

U3

Conversa al parc
Les interjeccions

Les propietats del text. El text dialogat: text oral  
i text escrit

L’adjectiu: propietats; posició dels 
adjectius respecte al nom; concordança; 
marques de gènere i nombre; adjectius 
invariables

Els signes de puntuació (II). La coma
Casos en què no es posa la coma 

Ensurt a Yellowstone per 
l’envestida d’un bisó

PROJECTE PRIMER TRIMESTRE La memòria familiar   88

U4

Tot el que li cal saber a una zebra per sobreviure a la 
sabana

La precisió lèxica
Mots reduplicatius 

La narrativa: formes d’expressió; veu narrativa; 
argument i estructura; tema; personatges; gèneres 
narratius

Els determinants: propietats; articles; 
article davant dels noms propis; article 
neutre; demostratius; possessius

La síl·laba: dígrafs; diftongs i hiats; 
partició de paraules a final de ratlla; 
síl·laba tònica

Què és l’Agenda 2030?

U5
El flautista d’Hamelín

El discurs directe i el discurs indirecte
Les llengües del món: famílies lingüístiques; llengües 
amb més parlants

Els numerals: propietats; numerals 
cardinals i ordinals; altres numerals

L’accentuació: regles; tipus d’accent; 
accent diacrític

Barcelona, capdavantera 
en l’abocament de 
plàstics al Mediterrani

U6

Bestiari
El sentit recte i el sentit figurat
Les frases fetes
Ús metafòric de noms d’animals

La poesia: llenguatge poètic; figures retòriques; 
mètrica

Els quantitatius, els indefinits, els 
interrogatius i els exclamatius

La dièresi: funcions; observacions sobre 
l’ús de la dièresi

Les paraules 
compartides

PROJECTE SEGON TRIMESTRE La maleta poètica   186

U7

Robbie
Paraules simples i paraules derivades
Les onomatopeies

L’entrevista 
L’entrevista periodística

El verb: propietats; classes; conjugació; 
temps simples i temps compostos; verbs 
regulars i verbs irregulars; formes no 
personals

Les vocals a i e àtones: neutralització; 
ortografia de la vocal neutra

La nostra ovella xisqueta 
es diu Pepa

U8

Supertot
Els prefixos de grau
La composició

El teatre: el text teatral; l’espectacle del teatre; 
formes teatrals

L’adverbi: propietats; adverbis de manera, 
de lloc, de temps, de grau; altres adverbis

Les vocals o i u àtones: neutralització; 
dialectes que fan la neutralització; 
ortografia de la o i la u àtones

Quan desapareix 
una llengua, mor el 
pensament i la saviesa 
de tot un poble

PROJECTE TERCER TRIMESTRE Els drets dels animals   262
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» PRESENTACIÓ I ESTRUCTURA
Els continguts s’estructuren en vuit unitats. Cada unitat, al seu torn, consta de dos blocs: Llengua 
i comunicació (Lectura i Textos funcionals, Literatura o Llengua i societat) i Coneixement de la 
llengua (Gramàtica i Ortografia).

8

Preparem la lectura
1.  Doneu un cop d’ull al títol de la lectura i a les il·lustracions del text. Després, digueu a quin gènere 

literari pertany el text i de què deu tractar.
2.  Llegiu les definicions del vocabulari i, després, digueu quin adjectiu equival a ‘baixet i molt prim’, 

quin verb significa ‘llançar-se contra algú o alguna cosa’ i quin nom es refereix a un ‘gest estrany 
fet amb la cara’.

3.  Responeu oralment: a) Com definiríeu el teatre? Quina ha estat la vostra experiència amb l’art 
teatral? b) Què trobeu d’especial en la representació de les obres de teatre que no tenen les 
pel·lícules de cinema?

4.  Intercanvieu comentaris i opinions sobre el significat d’aquesta frase del poeta i dramaturg 
Federico García Lorca: «El teatre és poesia que surt del llibre per fer-se humana».

LECTURA » Supertot      

LITERATURA » El teatre     

GRAMÀTICA »  L’adverbi     

ORTOGRAFIA » Les vocals o i u àtones         
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U N I
T AT » LECTURA

Supertot
Quan em transformo en heroi, soc Supertot, un personatge d’una obra de tea
tre que duu el meu nom. Em va crear el dramaturg Josep M. Benet i Jornet. Si 
voleu saber quins van ser els meus orígens, llegiu què va dir l’autor de mi i de 
l’obra: 

«Com que soc un impenitent lector de còmics, vaig pensar que el personatge 
del superhome oferia moltes possibilitats per escriure l’obra de teatre que 
m’havien encarregat. Vaig situar el meu heroi, Supertot, barreja de Super
man i de Capità Marvel —tots dos personatges de còmic—, en el seu medi 
natural: la gran ciutat. La tècnica teatral procurava reproduir el ritme, les 
situacions i les actituds que ha divulgat l’art del “còmic”, en què l’acció vi
sual tingués tanta importància com el discurs oral». 

I ara jutgeu vosaltres si l’obra és del vostre grat.   

PRIMERA PART
Episodi primer: SUPERTOT ES PRESENTA

Veu: Teniu davant vostre la gran ciutat, enorme i moderna, plena de 
llum i de color.

(La gent camina amunt i avall, atrafegada, repetida i sense anar enlloc. En 
un cantó, Gladys, la noia amb ulleres que duu una bossa, i, a l’altre, dos indi
vidus d’aspecte sinistre, que la contemplen amb amenaça i masteguen xiclet.)

Facinerós 1r: Aquesta, Joe.
Facinerós 2n: OK. (Barra el pas a Gladys.) On vas, preciosa?
Gladys: Estic fent tard. Deixi’m passar. Si no em deixen passar, cridaré 

un guàrdia.
Facinerós 2n: Ui, quina por! Has vist com tremolo?
Gladys: Fora d’aquí.
Facinerós 1r: Hauràs d’afluixar la mosca, a veure si m’entens la indi-

recta.
Gladys: He dit que fora! Fora!

atrafegat -ada adj. Molt ocupat en 
una tasca, una acció, un assumpte.

sinistre adj. Que inspira temor pel 
seu aspecte maligne.

facinerós m. Malfactor, delinqüent.

afluixar la mosca loc. v. Donar els 
diners.

VOCABULARI
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LECTURA « UNITAT 8

Índex dels apartats en què es divideix la 
unitat, diferenciats per colors segons les 
dimensions que es treballen.

Dimensions
 Comunicació oral

 Comprensió lectora

 Expressió escrita

 Literària

 Actitudinal i plurilingüe

 Coneixement de la llengua

Introducció a la lectura, de gèneres 
literaris diversos, amb un seguit de 
preguntes que serveixen per avaluar els 
coneixements previs i que animen a llegir.

Activitats de 
lèxic, a partir 
de la lectura, 
precedides 
de breus 
explicacions 
teòriques.

Aquesta icona  indica que és una 
activitat per avaluar per dimensions.

Aquesta icona  indica que 
cal anar a l’espai personal 
del web www.barcanova.cat 
per accedir a enllaços 
i continguts necessaris per 
fer l’activitat. 

Activitats de comprensió lectora precedides 
de breus explicacions teòriques.

Activitat pautada per afavorir 
l’adquisició de les competències en 
expressió escrita i en comunicació oral.



Al final de cada trimestre es 
proposa un projecte cooperatiu 
en què cal resoldre una sèrie 
pautada d’activitats. 

Al final de l’apartat de gramàtica hi ha una 
bateria d’activitats, classificades en tres 
nivells, de consolidació dels coneixements.

Avaluació final de dues pàgines 
per valorar el grau de coneixement 
dels continguts treballats. 

Aquesta icona  indica que és una 
activitat relacionada amb algun dels 
17 objectius de desenvolupament 
sostenible de les Nacions Unides.

Immediatament 
després de 
les fitxes hi ha 
algunes activitats 
que pretenen 
posar en pràctica 
els continguts 
gramaticals que 
s’acaben de treballar. 

Els continguts de gramàtica es presenten 
d’una manera breu i sintètica en forma de 
fitxes numerades per tal de facilitar-ne la 
comprensió. 




