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•  Rudyard Kipling: «Aventura  
al mar», dins Capitans intrèpids.

•  Text narratiu de la literatura 
universal en tercera persona.

•  Un tast de poesia (poesia).  
Comprensió d’un àudio. Recitació 
d’un poema de Joan Maragall. 

•  Fem servir les xarxes.  
Escriptura d’un correu electrònic 
per explicar una experiència 
inventada.

•  Les categories gramaticals: 
nom, adjectiu, determinant, 
quantificador, pronom, 
verb, adverbi, preposició, 
conjunció i interjecció.

•  La síl·laba, els diftongs,  
els hiats i els dígrafs.

• Ús del punt.

• El camp semàntic. •  El registre formal,  
el registre estàndard  
i el registre informal.
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•  Gemma Pasqual: «Tarda  
al cinema», dins Xènia, tens  
un WhatsApp. 

•  Text narratiu de la literatura  
juvenil en tercera persona. 

•  Redescobrint un clàssic (crítica de  
cinema). Comprensió d’un àudio sobre 
una crítica de cinema. Realització 
d’una comparativa entre diferents 
versions d’una mateixa pel·lícula.

•  Reivindicant les dones!  
Investigació sobre la figura 
d’algunes dones cèlebres  
de la història de la literatura.

•  El nom: comú i propi, 
individual i col·lectiu, 
concret i abstracte.

•  Morfologia del nom: 
gènere i nombre.

• L’accentuació.
• Ús de la coma.

•  Les locucions,  
les frases fetes  
i els refranys.

•  Els estrangerismes,  
els manlleus  
i els neologismes.
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•  Txell Partal: «Una entrevista 
musical», extret de Vilaweb.

• Text periodístic (entrevista). 

•  El retorn dels vinils (reportatge).  
Comprensió d’un vídeo sobre el retorn 
dels vinils. Realització d’una exposició 
oral sobre objectes, costums... 
evolucionats amb el pas del temps. 

•  Una entrevista. 
Realització d’una entrevista  
a una persona interessant  
de l’entorn.

• L’adjectiu. 
•  Morfologia: gènere  

i nombre.

• L’accent diacrític.
• Ús del punt i coma.

• La polisèmia i l’homonímia. • El dialecte balear.
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•  Miquel Martí i Pol: «El poble», 
«Primavera» i «L’heroi»,  
dins Antologia poètica.

•  Text poètic.

•  Poesia viva (slam). Comprensió 
d’un vídeo sobre el poder de la 
paraula. Recitació d’un slam. 

•  Expressem sentiments. 
Escriptura d’un poema  
per expressar sentiments.

•  El verb: conjugació, persona, 
nombre, temps, mode, formes 
no personals i perífrasis.

•  L’adverbi i les locucions 
adverbials.  

• La dièresi.
• Ús dels dos punts.

•  La derivació: prefixos  
i sufixos.

•  Les paraules  
patrimonials,  
els cultismes  
i els llatinismes.
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•  Jane Austen: «Quan una senyora 
diu no», dins Orgull i prejudici. 

•  Text narratiu de la literatura 
universal en tercera persona  
i amb diàleg.

•  El paper de la dona en les noves 
tecnologies (entrevista). Comprensió 
d’un vídeo. Elaboració d’un text 
expositiu sobre l’aportació de 
diferents dones a les TIC.   

•  El diàleg.  
Escriptura d’un diàleg fictici  
per continuar la conversa  
de la lectura de la unitat.

•  Els determinants  
i els quantificadors.

• Els pronoms.

• L’ús de a, e, o, u. 
• Ús dels punts suspensius.

• La sinonímia i l’antonímia. • Els sinònims dialectals.
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•  «Plantes per rescatar el planeta», 
extret de Junior report: El diari  
dels joves lectors. 

• Text periodístic (reportatge). 

•  Les plantes donen vida! (notícia). 
Comprensió d’un àudio sobre 
recomanacions de la NASA. 
Realització d’una exposició oral 
sobre el canvi climàtic.

•  Aturem el canvi climàtic. 
Escriptura d’un informe sobre 
Greta Thunberg.

•  Les preposicions,  
les conjuncions  
i les interjeccions.

•  L’apostrofació i la 
contracció. 

•  Ús del signe d’admiració  
i del signe d’interrogació.

• Precisió lèxica (I). •  L’argot dels àmbits  
del saber.
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•  Robert Louis Stevenson:  
«Com va començar la meva 
aventura a l’illa», dins L’illa del tresor. 

•  Text narratiu en primera persona, 
amb descripció.

•  Un refugi al parc natural 
d’Aigüestortes (reportatge). 
Comprensió d’un vídeo sobre el parc 
natural. Elaboració de normes per 
anar d’excursió al medi natural. 

•  Un blog del teu viatge.  
Escriptura d’una entrada  
per a un blog de viatges.

• Els sintagmes.
•  Funcions sintàctiques:  

el subjecte, el predicat  
i el complement  
del nom.

• Ús de b i v.
•  Ús del guió de diàleg  

i de les cometes.

•  La comparació  
i la metàfora.

•  Diferències entre el català  
i el castellà en mots  
amb b i v.
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•  Anònim: Sopa de pedra  
(adaptat per Joan Salvador). 

• Text teatral. 

•  Altruisme 2.0 (reportatge).  
Comprensió d’un vídeo sobre les 
cadenes de favors. Realització 
d’una cadena de favors a l’aula  
i valoració posterior.

•  Imaginació al paper. 
Escriptura d’un fragment  
d’una obra de teatre.

•  Funcions sintàctiques: 
el complement directe, 
el complement indirecte 
i el complement 
circumstancial.

• Ús de g, j, x, ix, tx, ig.
• Ús dels parèntesis.

• Precisió lèxica (II). • L’argot caló. 
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•  Alba Fernández Candial: 
«Compte! Notícies falses»,  
extret d’El quinze de Público. 

• Text periodístic (notícia). 

•  A la recerca de fake news 
(reportatge). Comprensió  
d’un vídeo sobre la creació  
de detectors de fake news. 
Realització d’un debat.

•  Fets i no falsedats.  
Escriptura d’una notícia real  
i la seva versió fake news.

• Els connectors. • Ús de s, ss, c, ç i z.
•  Repàs dels signes  

de puntuació.

• Les paraules compostes. •  Els neologismes de darrera 
incorporació.
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PRESENTACIÓ  I  ESTRUCTURA
Aquest quadern consta de 9 unitats de 10 pàgines cadascuna.
Totes segueixen la mateixa estructura:

• Els continguts es treballen per dimensions:

• El coneixement de la llengua es divideix en tres apartats:

Totes les unitats parteixen  
d’una lectura a doble pàgina amb 

diferents tipologies textuals.

Es plantegen activitats  
de comprensió lectora sobre  
el text que obre cada unitat.

DIMENSIÓ  LITERÀRIA

DIMENSIÓ  COMPRENSIÓ  LECTORA DIMENSIÓ  EXPRESSIÓ  ESCRITA

DIMENSIÓ  COMUNICACIÓ  ORAL

DIMENSIÓ ACTITUDINAL I  PLURILINGÜE

LÈXICConeixement de la llengua

ORTOGRAFIAConeixement de la llengua

GRAMÀTICAConeixement de la llengua



Les activitats indicades amb aquest 
símbol tracten sobre temes relacionats 

amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) aprovats per l’ONU.

Per practicar la comunicació oral,  
s’ofereix un vídeo o un àudio  

que els/les alumnes trobaran en l’espai 
personal del web www.barcanova.cat.

Amb aquest símbol s’indiquen les activitats 
que s’han de resoldre consultant internet  

o utilitzant un processador de textos.

En totes les pàgines del quadern  
es mostra la dimensió  

o l’aspecte del coneixement  
de la llengua que es treballa.




