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Parts pendents per recuperar al setembre:
 CIÈNCIES SOCIALS
 LLENGUA CATALANA
 LLENGUA CASTELLANA
Hauràs d’aprovar un examen de recuperació que es realitzarà al mes de
setembre.
(Trobaràs els continguts de l’examen a la part de darrere d’aquest full)
En cas que tinguis una de les llengües pendents per a setembre podràs pujar la nota
de l’examen fins a un punt mitjançant l’examen oral d’una lectura voluntària que podràs
triar entre (segons la llengua que tinguis pendent):
LLENGUA CASTELLANA:
-

Sierra y Fabra, J.: El asesinato de la professora de lengua, Ed. Anaya.

-

Alberola, C. y García, R.: Juan, el Ceniciento. Ed. Algar.

LLENGUA CATALANA:
-

Pons, P.: Memorial de Tabarka, Ed. Cruïlla.

-

Sorribas i Roig, S.: El zoo d'en Pitus, Ed. La Galera.

CONTINGUTS D’ALS
- CIÈNCIES SOCIALS:
Temes: L’Islam i Al-Andalus, L’Europa feudal i La formació i expansió dels
regnes peninsulars.
Espanya, Europa i Amèrica polítiques.
- LLENGUA CATALANA:
La descripció, lèxic del cos, apostrofació i contracció, diftongs, hiats i dígrafs,
accentuació, accentuació diacrítica, sinònims i antònims, a/e - o/u en posició àtona, lèxic
de la família, lèxic del menjar, g/j/tg/tj/ig/tx, lèxic dels animals, el text instructiu, la h,
els signes de puntuació, lèxic dels mals i malalties, barbarismes, la l·l, lèxic de la casa,
frases fetes i refranys, la essa sorda i la essa sonora.
- LENGUA CASTELLANA:
Los géneros literarios, elementos de la comunicación, clases de oraciones según
su modalidad, funciones del lenguaje, las categorías gramaticales, el sustantivo, el
Sintagma Nominal, la coherencia y la cohesión (conjunciones), la acentuación, la
acentuación diacrítica, b/v, sinónimos y antónimos, el verbo, las perífrasis verbales,
oraciones activas y oraciones pasivas, monosemia y polisemia, homonimia, la h, g/j,
hiperónimos e hipónimos, textos según su temática/textos según la variedad del
discurso, d/z, tabús y eufemismos, x/s, el CD y su sustitución, el CI y su sustitución, el
Atributo, el CC, refranes y frases hechas.

