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Temari  VALENCIÀ  1r  ESO –  1ª avaluació 
 

Per a aquesta avaluació els continguts que impartirem són: 

- Lèxic: ús del diccionari, camp semàntic i camp lèxic.  

- Tipologia textual: textos orals i escrits, elements de la comunicació, textos dels 
mitjans de comunicació, textos narratius: novel·la, còmic i auca. 

- Gramàtica: Sintagmes, frase i oració (subjecte i predicat), modalitats d’oracions, 
Categories gramaticals: substantiu, verb, pronom... 

- Ortografia: sons, grafies, dígrafs, lletres compostes; vocals tòniques i àtones; 
síl·laba (diftong i hiat). 

- Literatura: gèneres literaris (narratiu, poètic i teatral), Narrativa: tipus... 

- Llengua i societat: diversitat lingüística. 

- Composició de textos propis de la vida quotidiana i de les relacions socials en 
àmbits pròxims a l'experiència de l'alumnat, com cartes, notes i avisos. 

Continuem treballant en cada unitat la comprensió lectora, la comprensió oral i la 
redacció de diferents tipus de textos cada 15 dies. 

 

Les lectures obligatòries són: 

   - DOCAMPO, Xabier: “El misteri de les campanades”. Ed. Bromera. 

   - SOMER-BODENBURG, Angela: “Històries de por”. Ed. Bromera. 

A la primera avaluació us passarem uns fulls amb propostes de treball (al blog de 
lingüística) que heu de completar després de llegir el llibre que trieu. Seran preguntes 
referides a l’argument, estructura, narrador, personatges, estil, opinió... 

 

C r i t e r i s     d e     q u a l i f i c a c i ó 
Gramàtica, vocabulari, literatura 3 punts Redacció de textos 1 punt 

Treball diari 1 punt Elaboració de textos orals 1 punt 

Lectura recomanada  1 punt Comprensió lectora  0’5 punts 

Proves puntuals 1 punt Comprensió oral 0’5 punts 

Comportament i actitud 0’5 punts Ortografia treballada a classe 0’5 punts 

 

Es realitzaran 2 exàmens escrits per avaluació. 

 


