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•  Pere Calders: «Invasió subtil», 
dins d’Invasió subtil i altres contes.

•  Text narratiu en primera persona 
(conte).

•  Ko Tazawa, un japonès molt 
català.  
Comprensió d’un vídeo sobre un 
japonès molt arrelat a Catalunya 
i realització d’un debat.

•  Un blog de viatges.   
Escriptura de l’entrada d’un blog 
de viatges.

•  Les funcions i els registres 
del llenguatge.

• L’accentuació i la dièresi.
• El diftong.

•  La derivació: lexema, 
sufixos i prefixos.

• Els neologismes. 
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•  Josep Pla: «Un nou veterinari a 
Torrelles», dins d’El carrer Estret. 

•  Text narratiu en primera persona 
amb descripció. 

 

•    Tenen set vides i molt més. 
Comprensió d’un vídeo amb una 
entrevista sobre els gats. 
Realització d’una exposició oral 
sobre els valors d’un animal. 

•  La caricatura.  
Descripció d’un personatge famós 
en forma de caricatura.

 •  Les modalitats oracionals:  
enunciativa, desiderativa, 
exhortativa, exclamativa, 
interrogativa i dubitativa.

•  Ús de a, e, o i u en posició 
àtona. 

•  Les frases fetes, les 
locucions i els refranys.

•  Els refranys en català i en 
castellà.
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•  Josep M. Benet I Jornet:  
«L’anècdota», dins Desig.

• Text teatral.
 

•  El microteatre.  
Comprensió d’un vídeo sobre el 
microteatre. Representació d’una 
obra breu inventada.  

•  Una crítica teatral. 
Escriptura d’una crítica teatral.

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

•  Ús de b i v. •  Les paraules compostes, 
les abreviatures i les sigles.

•  La b i la v en diverses 
llengües romàniques.
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•  «El futur del nostre planeta».
• Text periodístic (reportatge).
• Text predictiu.

•  Un futur revolucionari. 
Comprensió d’un vídeo sobre els 
materials del futur. Exposició oral 
de la creació d’un material.

 

•  El meu futur. 
Escriptura d’un text predictiu 
sobre el futur.

•  Les oracions de predicat 
nominal i de predicat verbal.

•  Verbs transitius i intransitius.
•  Verbs reflexius, recíprocs  

i pronominals.

• Ús de b / p, d / t i g / c. • Precisió lèxica. •  Els neologismes.
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•  «Un àpat saludable».
• Text instructiu.
 

•  Un joc ben nostre! 
Comprensió d’un vídeo sobre el joc 
de les bitlles catalanes. 
Explicació oral d’un joc.

 

•   Un plat tradicional. 
Explicació de la preparació d’un 
plat tradicional.

•  Funcions sintàctiques: 
complement del nom, 
complement directe, 
complement indirecte  
i circumstancial.

•  Ús de g / j, tg / tj, x / ix, 
tx i ig. 

•  Els estrangerismes, els 
manlleus i els barbarismes.

•  Els falsos sinònims i els 
calcs sintàctics.

•  Els neologismes de plats 
típics d’altres cultures.
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•  «Productes de proximitat, 
ecològics i millor si són a granel».

• Text expositiu.
 

•  Residu zero! 
Comprensió d’un vídeo sobre com 
aconseguir el residu zero. 
Enregistrament del text per a un 
vídeo existent.

•   Un catàleg d’accions sostenibles. 
Escriptura d’un catàleg amb 
informació per aconseguir el residu 
zero. 

•  Funcions sintàctiques: 
complement de 
règim verbal, atribut, 
complement predicatiu  
i aposició.

•  Ús de z, s, ss, c i ç. •  Canvis en el significat de 
les paraules: la metàfora, la 
metonímia, els eufemismes 
i les paraules tabú. 

•  Les llengües del món.
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•  «La terra parla».
• Text predictiu.

•    Agenda 2030. 
Comprensió d’un vídeo sobre  
els ODS. Exposició oral  
sobre un dels ODS.

•   Jo també hi col·laboro! 
Escriptura d’un decàleg d’accions 
per aconseguir un món més 
sostenible. 

•  Les oracions impersonals, 
les oracions actives i les 
oracions passives. 

• Ús de m i n. • Els sinònims i els antònims. • Les variants dialectals. 
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•  «Gemma, tens un best-seller».
• Text periodístic (reportatge).
 

•   Els perills de la xarxa. 
Comprensió d’un vídeo sobre els 
perills de la xarxa. Exposició oral 
sobre els perills de la xarxa.

•  Tinc criteri. 
Escriptura d’una crítica d’un llibre 
o d’un espectacle. 

 

 •  Les oracions simples i les 
oracions compostes. 

•  Ús de r i del dígraf rr. • La polisèmia i l’homonímia. •  El català oriental i el català 
occidental. 
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•  «Els joves i el món rural».
• Text divulgatiu.
 

•  L’Associació de Dones del Món Rural. 
Comprensió d’un vídeo sobre una 
associació de dones. Exposició 
sobre diferents dones que han fet 
aportacions a la humanitat.

•  El reportatge 
Escriptura d’un reportatge sobre 
un tema d’actualitat. 

 

• Els connectors. • Ús de m i n. •  La hiponímia i la 
hiperonímia. 

•  Els registres del llenguatge: 
estàndard, col·loquial, 
literari i vulgar. 
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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



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

o utilitzant un processador de textos.

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.

Les activitats indicades amb aquest símbol 
tracten sobre temes relacionats amb els 

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

En totes les pàgines del quadern  
es mostra la dimensió  

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




