
Llengua catalana i literatura. Prova per completar els ensenyaments d'ESO 

 
A) LLENGUA I SOCIETAT 

• Les famílies lingüístiques 
• Les llengües romàniques. El substrat, l'adstrat i el superstrat. 
• La Diversitat lingüística a Europa. Les fronteres lingüístiques i les fronteres polítiques. 
• La variació lingüística I. Les varietats històriques, generacionals, socials i professionals. 
• La variació lingüística II. Les varietats geogràfiques  

 
 
B) GRAMÀTICA DE LA LLENGUA 

• Els verbs irregulars  
• El subjecte i els complements verbals  
• Anàlisi sintàctica de l’oració simple  
• Els pronoms febles – Substitució pronominal simple  
• Els pronoms febles – Combinatòria pronominal  
• L’oració composta coordinada, juxtaposada i subordinada.  
• Oració subordinada substantiva 
• Oració subordinada adjectiva 
• Oració subordinada adverbial 

 
 
C) LITERATURA 

• El Modernisme : Joan Maragall, Víctor Català i Santiago Rusiñol. 
• El Noucentisme:  Eugeni d’Ors, Josep Carner i Carles Riba. 
• L’Avantguardisme: Joan-Salvat Papasseit, J.V Foix . 
• Literatura d’entreguerres: Josep Maria de Sagarra i Josep Pla 
• Poesia de postguerra: Salvador Espriu i Pere Quart. 
• Novel.la de postguerra: Mercès Rodoreda i Llorenç Villalonga. 

 
 
PAUTES D’AVALUACIÓ 
   ( Informació important per saber com es concreta l’examen) 
 

• Realitzar un dictat amb un màxim de deu errades 
• Escriure una redacció amb coherència, cohesió i norma ortogràfica ( nivell ajustat a 4t ESO) 
• Dominar l’ortografia de les vocals, els accents, la dièresi, l’apostrofació i la contracció. 
• Saber definir, concretar i exemplificar qualsevol concepte de l’ús de la llengua estudiat en 

aquest apartat. 
• Practicar l’anàlisi morfològic (categories gramaticals) en oracions o textos. 
• Practicar l’anàlisi sintàctica  en oracions simples i compostes. 
• Saber classificar les distintes oracions compostes segons les proposicions que les formen. 
• Reconèixer les oracions simples de les compostes, així com distingir si són compostes per 

juxtaposició, coordinació o subordinació. 
• Utilitzar reflexivament i adequadament les diverses formes verbals, especialment quant a la 

flexió de verbs irregulars. 
• Utilitzar reflexivament i adequadament els pronoms febles sols o en combinacions bàsiques. 
• Identificar i saber els autors, les obres, els temes i les característiques de la literatura catalana 

contemporània 
• Saber respondre preguntes concretes sobre aquest bloc de literatura més que saber 

desenvolupar un tema general o ampli. 
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