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» PRESENTACIÓ I ESTRUCTURA
Els continguts s’estructuren en nou unitats. Cada unitat, tret de l’última, dedicada íntegra-
ment a la literatura, consta de dos blocs: Llengua i comunicació (Lectura i Textos funcionals, 
Literatura o Llengua i societat) i Coneixement de la llengua (Lèxic i semàntica, Gramàtica 
i Ortografia).

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

 Comunicació oral

 Comprensió lectora

 Expressió escrita

 Literària

 Actitudinal i plurilingüe

El color  identifica el bloc de Coneixement 
de la llengua: lèxic, gramàtica i ortografia.

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.

Aquesta icona  indica que 
és una activitat per avaluar per 
competències i 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. 

Activitat pautada, generalment per 
fer per parelles o en grup, per afavorir 
l’adquisició de les competències en 
comunicació oral i en expressió escrita.



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

Pàgina en què es presenten 
els continguts.

Pàgina en què es proposen 
les activitats amb l’espai 
corresponent per resoldre-les.

Sota el títol Posa’t a prova  
es proposa una avaluació final  
de dues pàgines per valorar 
el grau de coneixement dels 
continguts treballats. 

La resta d’apartats es distribueixen en dobles pàgines: 

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




