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Llengua catalana
1.

Comprensió lectora i expressió escrita
a. Elaboració d’un resum
b. Comentari del tex: la redacció
c. Els textos expositius
d. Escriure una notícia
e. Escriure una crònica
f. Elaborar un reportatge
g. Redactar una carta al director
h. Cartes comercials i privades
i. Narració d’un fet personal
j. Narració en forma omniscient
k. La descripció
l. El diàleg

2.

Ortografia
a. La vocal neutra
b. Les vocals o/u àtones
c. Separació de síllabes. Diftongs
d. Accentuació. Com s’accentua
e. Pronúncia errònia
f. Accent diacrític
g. La dièresi
h. L’apostrofació
i. La contracció
j. La B i la V
k. C/Q
l. Les grafies T/D, P/B, C/G en posició final
m. La essa sorda
n. La essa sonora
o. Les grafies X-IX
p. Les grafies G-J
q. Les grafies M-N-MP
r. La ela geminada (ll)
s. La grafia H
t. El guionet

3.

Morfologia
a. Classes de paraules
b. El nom
c. El gènere del nom
d. El nombre del substantiu
e. El gènere i el nombre de l’adjectiu
f. Adjectius de dues terminacions
g. Adjectius d’una terminació
h. L’article
i. Demostratius i possessius
j. Els numerals
k. Els quantificadors
l. Els indefinits
m. Els pronoms
n. Els pronoms febles
o. El verb - els verbs regulars
p. Els adverbis
q. Les preposicions
r. Les conjuncions
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4.

Sintaxi
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

5.

Lèxic
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
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L’oració simple. Conceptes i frases
Classes d’oracions
Els sintagmes
El subjecte
El complement del nom
El complement directe
El complement indirecte
El complement de règim verbal
El complement circumstancial
El complement predicatiu
L’atribut
La substitució pronominal del complement directe i el complement indirecte
La substitució pronominal del complement de règim verbal i del complement predicatiu
La substitució pronominal del complement atributiu, els complements circumstancials, el
subjecte i el complement del nom
La substitució pronominal. Combinacions binàries
L’oració composta
Les oracions subordinades substantives
Les oracions subordinades adverbials

La derivació (sufixos, prefixos i infixos)
Canvis en el significat: la flexió
Els afixos
Polisèmia
Polisèmia i monosèmia
Homonímia / polisèmia
Mots compostos
Sinonímia
Antonímia
Precisió en el significat
La variació lingüística
Els registres formals
Els registres no formals
Lèxic conflictiu: barbarismes
Els camps semàntics
Els camps lèxics
Mots dialectals
Les locucions
Les comparacions
Abreviatures, sigles i símbols
Homònims i parònims

