CURS: 2017-2018
ALUMNE/A:
NIVELL:
3r ESO
ASSIGNATURA: ALS

GRUP: PMAR

Parts pendents per recuperar al setembre:
 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 del darrere d’aquest full)
A més, realitzaràs un examen de lectura d'un llibre de castellà i un de català. Si vols
pujar la nota de l’examen fins a un punt pots fer una altra lectura, aquesta vegada
voluntària.
LLENGUA CASTELLANA:
-

Velasco, J.L.: El misterio del eunuco, Editorial SM.

-

García Hernández, A.: León Kamikaze, Ed. SM, Colección Gran Angular.

LLENGUA CATALANA:
-

Gallego, L.: La Vall dels Llops. Ed. Cruïlla.

-

Ruiz Zafón, C.: El príncep de la boira, Ed. Edebé.

CONTINGUTS D’ALS
- LLENGUA CATALANA:
La notícia, les categories gramaticals, subjecte i predicat, oracions atributives i
predicatives, diftongs i hiats, accentuació i l'accentuació diacrítica, a/e i o/u en posició
àtona, sinònims i antònims, el verb (formes personals i no personals), poesia
trobadoresca, el verb, la dièresi, la poesia trobadoresca, Ramon Llull, el CD i la seva
substitució, el CI i la seva substitució, l'atribut i la seva substitució, el CC i la seva
substitució, sociolingüística, dialectes, la l·l, la essa sorda i la essa sonora.
- LENGUA CASTELLANA:
Los géneros literarios, elementos de la comunicación, la acentuación, la
acentuación diacrítica, el sustantivo, el adjetivo, la derivación, la composición y la
parasíntesis, recursos expresivos del lenguaje literario (figuras literarias), rima y
métrica, el verbo y las perífrasis verbales, la épica y la lírica medieval (Mester de
Juglaría), el Mester de Clerecía, la prosa medieval (El conde Lucanor), b/v, y/ll, la
mayúscula, la oración impersonales (tipos), los signos de puntuación (el punto y la
coma), el narrador, el CD (y su sustitución), el CI (y su sustitución), el CC, el Atributo,
el Complemento Predicativo, El Complemento Agente, El Complemento de Régimen
Verbal, la oración compuesta subordinada, yuxtapuesta y coordinada (tipos de oraciones
coordinadas), g/j, h.

