
 

 
 

PROGRAMACIÓ CURTA 
 

Departament: Llengües Pròpies Estudis  

Matèria: Llengua Catalana i Literatura Curs: 3r ESO 

Professor/a: Carolina Mercader. 
Rosamaria Aguadé. Hores/setmana: 3 

 

PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ 

 PRIMER TRIMESTRE  

 

-Ús de la llengua: els mitjans de comunicació, 
gèneres periodístics, la notícia. 
-Gramàtica: l’estructura de l’oració, classes 
d’oracions segons el verb, els complements del verb I  
-Ortografia: la dièresi; consonants B/P D/T i G/C; 
les grafies R/RR; l’emmudiment de consonants. 
-Literatura: la literatura en el món actual, la 
literatura de gènere i la literatura fantàstica. Figures 
retòriques. 
 

 

 SEGON TRIMESTRE  

 

-Ús de la llengua: La crònica, el reportatge i 
l’entrevista. 
-Gramàtica: Els complements del verb II, la 
conjugació verbal; els verbs irregulars I. 
-Ortografia: les consonants M/N, alternances     
ortogràfiques en alguns verbs; l’apòstrof i el guionet        
en els pronoms febles. 
-Literatura: la poesia èpica, la novel·la històrica, la        
novel·la policíaca. 
-Història de la literatura: la literatura del       
Renaixement i del Barroc. 

 

 TERCER TRIMESTRE  

 

-Ús de la llengua: Els gèneres periodístics d’opinió, 
l’enquesta d’opinió, l’expressió de l’opinió personal. 
-Gramàtica: Els verbs irregulars II; les oracions 
compostes: juxtaposició i coordinació. 
-Ortografia: la lletra hac, la ela geminada, les 
conjuncions coordinants. 
-Literatura: la narrativa d’aventures, la narrativa de 
ciència ficció, la literatura compromesa. 
-Història de la literatura: la literatura de la 
il·lustració. 

 



 

 
 

   
   
   
   

 
 
CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  
 
 
 
L’avaluació es realitzarà amb la valoració de l’assoliment de les competències           
relacionades amb les dimensions pròpies de la matèria: comprensió lectora, expressió           
escrita, comunicació oral, literària i actitudinal. En cas que sigui necessari, es donarà             
l’oportunitat de recuperar l’assignatura al llarg del curs amb l’aprovat del proper            
trimestre o amb la realització d’alguna prova específica, com ara, alguna lectura o             
activitats complementàries. La recuperació és al juny. 
El 70% de la nota correspondrà a activitats sense suport. Exàmens, exercicis fets a              
l’aula.. 
El 30% de la nota correspondrà a activitats amb suport. Activitats fetes a casa. 
 
Per tal de créixer en responsabilitat i autonomia, l’alumnat haurà de mostrar en tot 
moment respecte cap al professorat i a la resta de l’alumnat. L’actitud doncs, es valorarà 
a través de la puntualitat, l’accés al material, la presentació, l’atenció, la participació, el 
treball a l’aula i les tasques encarregades per a casa. 
 
Les faltes lingüístiques descomptaran 0’1 fins a un màxim de 2 punts en qualsevol 
exercici.  
 
El professorat es reserva la facultat de canviar l’ordre i la intensitat amb què treballa 
segons les necessitats educatives de cada grup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIALS 
 
Llibres de lectura obligatòria: 
 



 

 
 

DE PEDROLO, Manuel. Joc Brut. Ed 62 Educaula, 21  
OLIVER, Joan. Pigmalió. Ed. 62 “Educaula, 54” 
Curial e Güelfa, Barcanova. Clàssics A Mida 
 
 
 

 
METODOLOGIA  
 
 
La comprensió lectora, l’expressió escrita, la comunicació oral i la literatura es            
valoraran a través d’exposicions, exercicis proposats, proves específiques, dictats i          
redactats. Serà, però, imprescindible llegir la lectura del trimestre per aprovar           
l’avaluació. 
 
 
 
 
 
 


