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És imprescindible que presentis un dossier amb la feina que es demana en aquests fulls per 
poder-te presentar a la recuperació de l’assignatura a setembre. El dossier serà el 50% de la 
nota i l’altre 50% serà l’examen. Es valorarà del dossier: 

- La realització correcta d’aquest, que ha de seguir aquestes pautes que segueixen. 
- La compleció. 
- La correcció. 
- La presentació (lletra, marges...). 
- No es pot copiar de companys i/o companyes ja que es valoraran els treballs copiats 

amb un zero. 
 

Has de llegir-te tres llibres, dos són els obligatoris del curs (Camps de maduixes de Jordi 
Sierra i Fabra i Kenitra  de Maria Mercè Roca) sobre els quals se’t preguntarà en l’examen de 
recuperació. El tercer llibre és lliure i hauràs de presentar la feina que se’t demana al final 
d’aquests fulls. El presentaràs a final del dossier. 
 
Per realitzar el dossier: 
- Has de copiar tots els enunciats dels exercicis que se’t demana i a l’hora de presentar el 

dossier hauràs de seguir l’ordre que se’t demana en aquests fulls.  
- Al final de la feina, si l’has realitzat bé, tindràs la suficient preparació per realitzar 

l’examen de recuperació, només et caldrà repassar la feina feta.  
- El dossier presenta’l amb una portada i un índex ben realitzats (recorda, doncs, de 

paginar el dossier).  
- El dossier que realitzis ha de ser escrit a mà, mai a ordinador, i amb una lletra clara. 
 
Treball a relitzar basat en el llibre Llengua catalana i literatura 3r ESO d’Editorial Cruïlla 
(llibre de text usat durant l’any): 
- Portada 
- Índex 
1. Ús i comunicació 

1.1.Estructura i elements de la narració: 
Resumeix de les pàgines 9 a la 17 i de la 35 a la 43 que correspon als següents 
aspectes dels elements narratius: 

1) La història i la trama. L’acció. El mòbil. 
2) El conflicte. 
3) Tipus de text en la narració. 
4) Els personatges. 
5) L’espai. 
6) El temps. 
7) El punt de vista. 

En acabar escriu en una pàgina una narració inventada en què puguis aplicar la teoria 
resumida. 

1.2.La premsa. Els gèneres informatius. 
Resumeix de les pàgines 82 a 89 els següents aspectes: 

1) La premsa i els gèneres periodístics. 
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2) Estructura dels textos periodístics. 
3) Els gèneres informatius. La notícia. L’entrevista. La crònica. El reportatge 

i altres gèneres. 
En acabar busca una notícia de la premsa escrita (digital o en paper) en català, 
transcriu-la i destria les parts d’aquesta.  
Després, a partir d’un esdeveniment real, escriu la teva notícia. 

1.3.La poesia. El tema i l’estructura. 
Resumeix de les pàgines 108 a 117 i de la 134 a la 143 els següents aspectes: 

1) La llengua literària. 
2) El tema. 
3) El tractament del tema. 
4) El to. 
5) Estructura del poema. 
6) La intenció. 
7) Les formes textuals. 

Busca i escriu en el dossier com es compten els versos catalans i el tipus de versos, 
segons la mètrica. I també escriu els tipus d’estrofes i els conceptes de rima consonant 
i rima assonant i rima masculina i rima femenina. 

Després analitza els fragments dels poemes de la pàgina 142 i el poema de la pàgina 
143, segons mètrica, estrofa i rimes. 

2.Estudi de la llengua 
Llegeix, entén i aprèn els següents conceptes que trobaràs en les pàgines que 
s’indiquen entre parèntesi: 

2.1.Les classes gramaticals (p. 20). 
2.2.El substantiu: 

2.2.1. Morfologia: gènere i nombre. 
2.2.2. Sintaxi: el sintagma nominal (p. 21, 22, 23, 26). 
2.2.3. Formació de noms: derivació i composició (p. 46 a 50). 

2.3.L’adjectiu: 
2.3.1. Morfologia: formació del gènere i nombre 
2.3.2. Sintaxi: el sintagma adjectiu (p. 70 a 74). 
2.3.3. Formació d’adjectius: derivació i composició (p. 92 a 97). 

2.4.Determinants i pronoms: 
2.4.1. L’article. 
2.4.2. Els demostratius. 
2.4.3. Els possessius. 
2.4.4. Els numerals. 
2.4.5. Els quantitatius. 
2.4.6. Els indefinits. (p. 120 a 125). 

2.5.El verb: 
2.5.1. Morfologia del verb: els morfemes verbals. 
2.5.2. La primera, la segona i la tercera conjugació. 
2.5.3. Participis i gerundis irregulars. 
2.5.4. Sintaxi del verb. Els complements verbals.  
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(p. 146 a 151 i p. 170 a 175). 
En acabar realitza aquests exercicis amb lletra clara i copiant sempre els enunciats: 

� Exercici 1 (p. 20) 
� Exercicis 4, 5, 6, 8, 9, 10 i 11 (p. 23 a 25). 
� Exercicis 15 i 16 (p. 27). 
� Exercicis 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 21 i 22 (p. 46 a 51). 
� Exercicis 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13 i 15 (p. 70-75). 
� Exercicis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 16, 17, 20 i 22 (p. 92 a 97). 
� Exercicis 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 i 14 (p. 122 a 127). 
� Exercicis 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15 i 16 (p. 148-151). 
� Exercicis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 , 10, 11 i 13 (p. 170-175). 

3.Ortografia 
Realitza els següents exercicis del llibre:  

� Exercicis 16, 17 i 18 (p. 31) 
� Exercicis 13, 14, 15 i 16 (p. 55) 
� Exercicis 11, 13 i 14 (p. 79) 
� Exercicis 14, 15 i 16 (p. 101) 
� Exercici 20 (p. 131) 
� Exercicis 15 i 16 (p. 155) 
� Exercics 14, 15, 16 i 17 (p. 179)  

4.Treball del llibre 
Dels llibres Camps de maduixes i Kenitra se us preguntarà aspectes dels llibres a 
l’examen de recuperació i del llibre en llengua catalana que has de llegir (el pots triar 
a la biblioteca) hauràs de presentar el següent treball: 

� Autor i títol del llibre. 
� Vocabulari (escriu el significat de les paraules que en no conèixer-les les 

has buscat al diccionari i escriu el significat en el context). 
� Tema o temes. 
� Argument. 
� Espai i temps en què es desenvolupa el llibre. 
� Personatges. 
� Opinió personal. 

 


