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Aquest curs... 

tenim un nou projecte per a l’ESO!

Hem trigat perquè ens hi hem mirat molt, però ja 
estem preparats per presentar-vos l’              , 
el nou projecte de Text-La Galera per a l’ESO.

COMPLET, renovem del tot 9 matèries.

INNOVADOR, pel plantejament i pels materials  
que l’integren.

CURRICULAR, recull les novetats en els currículums 
oficials.

COMPETENCIAL, garanteix l’assoliment de les 
competències bàsiques.

POTENT I RIC, format per materials en suports 
diferents, tant per a l’alumne com de suport al docent.

VERSÀTIL, permet adaptar-se a les diferents  
situacions i necessitats educatives.
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EL PROJECTE de 
Llengua catalana 
i literatura
Formen el projecte diversos materials, tant en suport 
paper com digital, que constitueixen un conjunt ric, 
potent i versàtil.

MATERIALS PER A L’ALUMNE
   LLIBRE DE CURS

El llibre en paper per a l’alumne té 12 unitats, és la 
peça central del projecte.

   QUADERN INTERACTIU

Potenciem l’autonomia dels alumnes i millorem  
la seva competència digital.

MATERIALS PER AL PROFESSORAT
   GUIA DIDÀCTICA

En paper i digital. Per a poder treballar ON LINE  
i OFF LINE. Amb orientacions didàctiques i una gran 
quantitat de recursos adequats a cada unitat.

   ÀREA D’EDUCADORS

Espai exclusiu per al professorat usuari 

dels nostres materials.
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UNITAT 1
DC i DL Les bruixes, Roald Dahl  El text conversacional (I). El 
diàleg. L’entrevista (I)  Entrevista a Joaquim Carbó  Taller 
d’expressió: elaboració d’una entrevista.

CL La síl·laba  Diftongs i hiats  La separació sil·làbica, els 
dígrafs.

UNITAT 2
DC i DL Gustos nous, Mercè Maure Seraña  El text 
conversacional (II). El text teatral. L’entrevista (II)  Entrevista 
a Els Catarres  Taller d’expressió: conversió d’un text dialogat 
en text teatral.

CL L’accentuació  La dièresi.

UNITAT 3
DC i DL La veritable història del capità Garfi, P. D. Baccalario  
 El text descriptiu (I). Tipus de descripcions. La descripció 

d’espais  Fragment d’El quadern gris, Josep Pla  Taller 
d’expressió: elaboració d’una descripció.

 CL L’apòstrof  La contracció.

UNITAT 4
DC i DL Quin dia tan bèstia!, Mary Rogers    El text descriptiu (II).  
El retrat  Un i un i un... fan cent. Cent personatges de la 
literatura infantil i juvenil. Teresa Duran i Marta Luna  Taller 
d’expressió: elaboració d’un retrat.

 CL El vocalisme àton: la vocal neutra; o/u àtones.

UNITAT 5
DC i DL Una de zombis, Patricia Martín  El text narratiu (I). 
L’estructura del text narratiu. La notícia  “La volta al món en 
dos-cents llibres”, Vilaweb  Taller d’expressió: redacció d’una 
notícia.

 CL Consonantisme I:  essa sorda/sonora. Les grafies g/j, x/ix, tx/ig.

UNITAT 6
DC i DL L’assassinat del professor de matemàtiques, Jordi Sierra 
i Fabra  El text narratiu (II). Els elements dels textos narratius 
creatius. La biografia  Montserrat Roig. Ganes d’escriure, 
Joaquim Carbó  Taller d’expressió: redacció d’una biografia.

 CL Consonantisme II:  Les grafies p/b, t/d, c/g; b/v.

UNITAT 7
DC i DL Cita a cegues, Eva Mor  El text narratiu (III). El temps 
dels textos narratius creatius. El diari personal  El diari de Zlata,  
Zlata Filipovich  Taller d’expressió: redacció d’un diari personal.

CL La classificació dels mots  El substantiu: classes de substantius, 
el gènere i el nombre.

UNITAT 8
DC i DL Camins damunt les dunes, Rafael Vallbona  El text 
explicatiu (I). Estructura i característiques del text explicatiu  
 “El català”, Superè.cat  Taller d’expressió: elaboració d’un 

text explicatiu.

CL L’adjectiu: adjectius variables, adjectius invariables, els 
graus de l’adjectiu  Adjectius i substantius: altres funcions.

UNITAT 9
DC i DL La ruta de l’huracà, Care Santos  El text explicatiu (II). 
Tipus de textos explicatius. L’article divulgatiu  “Quan el vent es 
desferma”, Eduard Martorell  Taller d’expressió: elaboració d’un 
article divulgatiu.

 CL Els determinants: els articles, els demostratius, els 
possessius, els numerals, els quantitatius, els indefinits, els 
interrogatius i els exclamatius  Els pronoms.

UNITAT 10
DC i DL Què t’angoixa, Núria?, Glòria Llobet  El text argumentatiu. 
Estructura i característiques del text argumentatiu. L’article 
d’opinió  “Envàs de perfum, patapum!”, Quim Monzó  Taller 
d’expressió: redacció d’un article d’opinió.

 CL La conjugació verbal: el verb, els tres models de conjugació  
 El mode, el temps, la persona i el nombre.

UNITAT 11
DC i DL Poemes diversos  El text retòric (I). Tipus de textos 
retòrics. Les figures retòriques  “Tinc un somni”, Martin Luther 
King  Taller d’expressió: redacció d’un discurs.

 CL Els connectors: l’adverbi i la locució verbal; la preposició i la 
locució prepositiva; la conjunció i la locució conjuntiva.

UNITAT 12
DC i DL Poemes diversos  El text retòric (II). El vers i les 
estrofes. El ritme i la rima. La cançó  “La meva terra és el mar”, 
Lax’n’Busto  Taller d’expressió: escriptura de la lletra d’una 
cançó a partir d’una cançó escollida per l’alumne.

 CL El diccionari: l’entrada, el sentit propi i el figurat  Tipus de 
diccionaris.

UNITAT 1
DC i DL S’acosta un front fred que deixarà neu a cotes 
baixes..., Dolors Garcia i Cornellà  El text narratiu (I). 
Els textos biogràfics. L’auca  Fragment d’El quadern gris,  
Josep Pla  Taller d’expressió: elaboració d’una auca.

CL La síl·laba: nucli i marge  Les vocals en contacte: 
el hiat, els diftongs, els triftongs.

UNITAT 2
DC i DL Contra el vent del nord, Daniel Glattauer  El text 
conversacional (I). El correu electrònic   “Cut & paste”, 
Dramatúrgia al país de les meravelles?, Àngels Aymar  
Taller d’expressió: redacció d’un correu electrònic.

CL Accentuació, l’accent diacrític  La dièresi.

UNITAT 3
DC i DL La recepta, Flàvia Company. Llibre de viatges, 
Jaume Cabré. Missatges, Flàvia Company. L’exprés, Pere 
Calders   El text narratiu (II): el microrelat, l’acudit  Lec-
tura de diversos acudits   Taller d’expressió: redacció d’un 
microrelat.

CL Els sons vocàlics tònics i àtons  El so de vocal neutra 
 El so de u.

UNITAT 4
DC i DL El mètode Grönholm, Jordi Galceran  El text con-
versacional (II). El qüestionari. El qüestionari Proust  
Qüestionari Proust respost per Marc Màrquez  Taller d’ex-
pressió: preparació d’un qüestionari Proust.
CL Consonantisme (I): les grafies oclusives p/b, t/d i c/g 
 Les nasals m/n.

UNITAT 5
DC i DL La misteriosa història de Carolina Cavalli, Rosa Maria 
Colom  El text narratiu (III): la llegenda urbana  Llegendes 
de Barcelona, Joan de Déu Prats  Taller d’expressió: redacció 
d’una llegenda urbana a partir d’una notícia. 

CL Consonantisme (II). Els sons fricatius alveolars, les gra-
fies de la essa sorda i la essa sonora. Els sons fricatius 
palatals. Les grafies g/j, x/ix, tx/ig. Els sons africats, les 
grafies tx, ig. La ela geminada.

UNITAT 6
DC i DL Boomerang. Viatge al cor d’Austràlia, Xavier Moret 
 El text descriptiu: la literatura de viatges, història i ca-

racterístiques   “Fauna del Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Sant Maurici”, Josep Nuet  Taller d’expressió: elaboració 
d’un capítol de llibre de viatges.

CL Els signes de puntuació.

UNITAT 7
DC i DL Batman: Barcelona, el cavaller i el drac, Mark Waid 
i Diego Olmos  El text narratiu (IV): la narració en imatges, 
el còmic i la tira còmica  Lectura de diverses tires còmiques  
 Taller d’expressió: elaboració d’una tira còmica. 

CL Morfologia i sintaxi: L’oració El sintagma nominal:  
estructura i funcions.

UNITAT 8
DC i DL Els límits de la vida, David Bueno, Eduard Martorell 
i Salvador Macip  El text expositiu, l’exposició oral  “El reig 
bord”, Guia dels bolets dels Països Catalans, Ramon Pascual 
 Taller d’expressió: elaboració d’una presentació oral.

CL El verb: els temps simples, temps compostos  Perífra-
sis verbals  Classes de verbs.

UNITAT 9
DC i DL Dues cuineres, uns canelons i una decisió difícil 
C=:-), Gemma Pasqual i Escriva  El text instructiu  “Fricandó 
amb moixernons”, Narcís Comadira  Taller d’expressió: 
redacció d’una recepta de cuina.

CL Els complements verbals: el complement indirecte, 
l’atribut, el complement predicatiu, el complement de règim 
verbal, el complement circumstancial.

UNITAT 10
DC i DL Kamal i els alfabetistes, Àngel Burgas  El text argu-
mentatiu. Estructura i característiques  “Els perills d’inter-
net”  Taller d’expressió: elaboració d’un text argumentatiu.

CL Els pronoms febles.

UNITAT 11
DC i DL Ludwig i Frank, David Nel·lo  El text retòric. Les 
figures retòriques  Endevinalles, jeroglífics, embarbussa-
ments, jocs de llengua...  Taller d’expressió: elaboració 
d’un text retòric.

CL Adverbis, preposicions i connectors.

UNITAT 12
DC i DL L’evolució de Calpurnia Tate, Jacqueline Kelly.  
 Repàs de la tipologia textual treballada durant el curs 
 “Si desapareguessin les abelles, només ens quedarien 

quatre anys de vida”  Taller d’expressió: elaboració d’un 
text que comprengui diferents tipologies textuals.

CL Relacions entre paraules per significat: sinònims,  
antònims, polisèmia, camps semàntics, sentit figurat, 
frases fetes  Relacions de paraules per forma: homo-
nímia, homofonia, família de paraules  Derivació (prefi-
xos, sufixos); composició.

1r 2n

DC i DL Dimensió comunicativa i literària (comprensió lectora, expressió escrita, comunicació oral) / DL Dimensió literària (història de la literatura catalana, comprensió i anàlisi 
del text literari, expressió escrita) / CL Coneixement de la llengua
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UNITAT 1
DC Les propietats del text  Taller d’expressió: elaboració d’una 
entrevista.

CL El triftong  Sinalefa i elisió  L’apòstrof i les contraccions.

DL Per què parlem de literatura: Què és la literatura?  Literatura, 
història literària i societat  La literatura, un ús especial de la llengua 
  Què pot aportar-nos la literatura?  Cap on va la literatura?  
 Lectura de textos literaris i no literaris.

UNITAT 2
DC La portada del diari  Taller d’expressió: elaboració de la 
portada d’una revista.

CL L’accentuació, l’accent diacrític   La dièresi.

DL Els gèneres literaris (I):  per què parlem de gèneres?  La 
classificació en gèneres: la narrativa  L’arbre domèstic, Pere 
Calders i El pont del Diable, en versió de Joan Amades.

UNITAT 3
DC La notícia periodística  Taller d’expressió: redacció d’una 
notícia.

CL Consonantisme.

DL Gèneres literaris (II): el teatre. La lírica  El retaule del 
flautista, Jordi Teixidor i poemes d’autors diversos.

UNITAT 4
DC El reportatge  Taller d’expressió: elaboració d’un reportatge.

CL L’oració, definició  El sintagma nominal: definició, estructura 
 L’oració simple i composta.

DL El llenguatge literari  Les figures retòriques  Versions i altres 
fragments d’Exercicis d’estil, Raymond Queneau.

UNITAT 5
DC La crònica  Taller d’expressió: redacció d’una crònica.

CL El SN  El substantiu, determinants, els complements del nom.

DL Orígens de la llengua i la literatura catalanes: un imperi, una 
llengua  L’origen de les llengües romàniques  Les primeres 
manifestacions en llengües vulgars  Textos escrits en llengües 
romàniques diferents.

UNITAT 6
DC L’article d’opinió  Taller d’expressió: redacció d’un article 
d’opinió.

CL El pronom  Els pronoms personals àtons  Els pronoms 
personals tònics.

DL L’edat mitjana I, els segles xii i xiii  La poesia trobadoresca 
 Ramon Llull  Poemes de Guillem de Berguedà  Lectura de 

fragments de textos de Ramon Llull.

UNITAT 7
DC La crítica  Taller d’expressió: redacció d’una crítica per al diari.

CL El verb: morfologia verbal, irregularitats de les conjugacions.

DL L’edat mitjana (II), la prosa dels segles xiii i xiv: la prosa 
historiogràfica  La prosa religiosa  La prosa humanística  
 Llibre dels feits i Crònica de Bernat Desclot  Lo Somni.

UNITAT 8
DC Consells. El text instructiu  Taller d’expressió: redacció 
d’una recepta de cuina.

CL Modalitat oracional: interrogatives, exclamatives, imperatives, 
declaratives.

DL L’edat mitjana (III), el segle xv: la novel·la de cavalleries: 
Curial e Güelfa, Tirant lo Blanc  La poesia: Ausiàs Marc  Tirant 
lo Blanc  Poema LXXIX d’Ausiàs Marc.

UNITAT 9
DC Les cartes al director  Taller d’expressió: redacció d’una 
carta al director.

CL Tipus d’oracions: oració simple i oració composta.

DL L’edat moderna, els segles xvi, xvii i xviii: el Renaixement  
 El Barroc  El Neoclassicisme  Poemes de Pere Serafí i de 

Francesc Vicent Garcia  Lucrècia, Joan Ramis.

UNITAT 10
DC L’entrevista, el text conversacional  Taller d’expressió: 
elaboració d’una entrevista.

CL Camps semàntics  Derivació i composició.

DL L’edat contemporània, el segle xix: la Renaixença  Jacint 
Verdaguer  Poemes de J. Verdaguer  Tradició recollida per  
J. Verdaguer.

UNITAT 11
DC El temps, el text predictiu  Taller d’expressió: redacció d’un 
text predictiu.

CL Sinonímia, antonímia  Hiponímia, hiperonímia.

DL L’edat contemporània, el teatre del segle xix: Frederic Soler, 
Àngel Guimerà  Els pastorets, de Frederic Soler  Lectura d’un 
fragment de Terra baixa, d’Àngel Guimerà.

UNITAT 12
DC La publicitat, el text persuasiu  Taller d’expressió: elaboració 
d’un anunci publicitari.

CL La comparació, el sentit figurat  Eufemismes. Locucions 
i frases fetes.

DL L’edat contemporània, la narrativa del segle xix: l’aparició de 
la novel·la moderna en català  Narcís Oller  L’escanyapobres.

UNITAT 1
DC “No he plorat mai davant d’un nazi”, Neus Català  Els 
textos expositius, el treball acadèmic  Taller d’expressió:  
redacció d’un text acadèmic.

CL Els sons de la parla  So i grafia.  L’Alfabet Fonètic Inter-
nacional  So i fonema.  Fonètica i fonologia.

DL Els gèneres narratius  Les tècniques narratives  El punt 
de vista i el narrador.

UNITAT 2
DC “Parlar en públic és fàcil si saps com”, Lara Bonilla  
 L’exposició oral  Taller d’expressió: redacció i exposició 

d’un discurs.

CL El vocalisme tònic i el vocalisme àton  Contactes 
vocàlics: hiat, diftongació, sinalefa, elisió.

DL Els gèneres poètics.  El vers.  El ritme i la rima  L’estro-
fa: tipus d’estrofes

UNITAT 3
DC “Fer més de 5 hores setmanals d’activitats extraescolars 
esportives repercuteix negativament en el rendiment acadè-
mic”, El Punt AVUI  El text argumentatiu. El debat. Les cartes 
al director del centre   Taller d’expressió: el debat. 

CL Consonantisme.  Contactes consonàntics

DL Els gèneres assagístics.

UNITAT 4
DC Lectura d’una entrevista a la contra de “La Vanguardia”  
 El text conversacional. Col·loqui, entrevista, correu electrònic 

i entorns virtuals.  Taller d’expressió: elaboració d’un diàleg.
CL Modalitat oracional  Discurs directe i discurs indirecte
DL El Modernisme: Víctor Català, Joan Maragall i Santiago Rusiñol.

UNITAT 5
DC “Com respondre 10 preguntes amb trampa en una en-
trevista de feina”, ara.cat  Textos administratius (I): carta a 
l’administració, carta de presentació, carta de sol·licitud de 
feina  Taller d’expressió: redacció d’una carta de presentació.

CL Els complements verbals (I): CD, CI, CRV.

DL Noucentisme i avantguardes: Josep Carner, Eugeni d’Ors, 
Joan Salvat-Papasseit, J.V. Foix 

UNITAT 6
DC “Curricula del currículum”, Lluís Muntada  Textos admi-
nistratius (II): currículum, formulari, instància  Taller d’ex-
pressió: redacció d’un currículum.

CL Els complements verbals (II): atribut, predicatiu i CC.

DL Anys vint i trenta: B. Rosselló-Pòrcel, Màrius Torres, 
C. Riba, J. M. de Sagarra.

UNITAT 7
DC i DAP “Cinc llengües de cinc continents que se salven 
de l’extinció i l’oblit in extremis”  Les varietats lingüístiques 
socials  Un món ben divers. Diversitat lingüística. Famílies 
lingüístiques d’Europa i del món  Taller d’expressió: redac-
ció d’un article d’opinió sobre la variació lingüística.

CL Els pronoms personals: formes, funcions i combinacions.

DL Després del desgavell bèl·lic (I): Salvador Espriu, Pere 
Calders, Pere Quart.

UNITAT 8
DC i DAP “La nostra és una parla tant diversa com pobles 
hi ha”, entrevista a Marta Lluvich  Llengua i variació.  
Varietats geogràfiques, socials, històriques i generacionals 
 Taller d’expressió: lectura de textos en les diverses varie-

tats geogràfiques.

CL Pronoms personals: formes i funcions, combinacions.

DL Després del desgavell bèl·lic (II): Rodoreda, Villalonga.

UNITAT 9
DC i DAP “L’insult insuls”, Bernat Puigdobella  Els registres:  
formals i no formals.
CL Les oracions subordinades substantives.
DL L’enquadrament realista dels seixanta: Estellés, Martí  
i Pol, Pedrolo.

UNITAT 10
DC i DAP Mal de llengües, Jesús Tusón  Llengües en contacte: 
bilingüisme i diglòssia. Llengües minoritàries i llengües 
minoritzades. Els prejudicis lingüístics.  Taller d’expressió: 
preparació d’un debat sobre la diversitat lingüística.
CL Les oracions subordinades adjectives i adverbials.
DL La renovació dels anys seixanta i setanta: Porcel, Brossa, Fuster.

UNITAT 11
DC i DAP “Calcar”, Narcís Comadira  Manlleus, calcs, inter-
ferències...  Taller d’expressió: redacció d’un text de ficció 
amb un ús exagerat de manlleus.
CL La formació de paraules i paraules noves: composició, 
parasíntesi, sigles, acrònims, manlleus.   Prefixos i sufixos.
DL La postmodernitat: Quim Monzó, Jesús Moncada,  
M. Mercè Marçal, Josep M. Benet i Jornet.

UNITAT 12
DC i DAP “Fi de la llengua catalana”, Albert Sánchez Piñol 
 Lleialtat lingüística (ús i estructures): substitució lingüística  

o normalització.  Taller d’expressió: redacció d’un text d’opinió.
CL Relacions semàntiques: polisèmia, antonímia, hiponí-
mia, hiperonímia.  Canvis de significat de les paraules: me-
tàfora, metonímia, eufemismes, paraules tabú…

DL Actualitat: Jaume Cabré, Ferran Torrent, Joan Margarit, 
Enric Casasses, Sànchez Piñol, Sergi Belbel, Jordi Galceran...

4t3r

DC Dimensió comunicativa i literària (comprensió lectora, expressió escrita, comunicació oral) / DL Dimensió literària (història de la literatura catalana, comprensió i anàlisi del 
text literari, expressió escrita) / CL Coneixement de la llengua / DAP Dimensió actitudinal i plurilingüe.



Com són els llibres?
Els llibres de Llengua catalana i literatura són una bona eina per a ajudar 
els alumnes a comunicar-se millor:  escoltar, parlar, llegir i escriure amb 
fluïdesa i correcció.

En aquesta doble pàgina,  
el còmic serveix per a despertar  
interès, sondejar coneixements  
previs i donar un toc més  
actual als continguts. 

És una bona motivació  
per a començar a treballar.

Els continguts es distribueixen   
en 12 unitats amb una 

estructura didàctica bàsica.

Cada unitat comença amb  
una doble pàgina de motivació, 

activació de coneixements previs  
i connexió amb la realitat.

La comunicació en el projecte és fonamental.  
Els comentaris dels personatges de la colla 
poden donar peu a començar un diàleg sobre  
els diferents continguts.

Un text introductori presenta  
els continguts de la unitat.
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L’alumne pot millorar el seu aprenentatge  
amb els recursos digitals del Quadern Interactiu. 
D’aquesta manera, les TAC s’integren  
en el procés d’aprenentatge.



Una seqüència didàctica 
molt ordenada
Els textos són el punt de partida per al treball de la dimensió comunicativa.

Totes les lectures estan locutades per fer un 
treball oral. Les trobareu accessibles des del 
Quadern Interactiu, la Guia Interactiva i també 
des de l’Àrea d’educadors.

La doble plana de lectura proposa un text 
literari, interessant ja sigui per temàtica o perquè 
representa una determinada tipologia textual.

Les preguntes del marge ajuden  
a controlar la comprensió 
del sentit del text durant la lectura.

En cas necessari, 
es contextualitza el fragment 

reproduït.

Abans de començar a llegir, 
els alumnes poden fer un 
treball d’anticipació amb 

les qüestions inicials sobre 
l’autor, el tema o el fragment.
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Un enfocament comunicatiu

Les preguntes proposades en 
els marges són més puntuals 

perquè els alumnes 
es fixin en paraules molt 

concretes del text o perquè 
facin una reflexió lingüística.

En aquesta pàgina també es justifica la relació entre el text literari 
inicial i el text no literari que representa la mateixa modalitat 
textual i que els alumnes treballaran en la pàgina següent.

Els alumnes treballen la comprensió i l’expressió orals i escrites.
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Després del treball sobre els diferents aspectes 
del text, s’ofereix una conceptualització teòrica 
dels continguts bàsics. La informació és clara  
i està molt ben estructurada.

Després de la lectura es fa 
un treball de comprensió, 

anàlisi de la tipologia textual  
i estudi de la llengua  

del text llegit. Les activitats 
s’han de fer en un quadern 

a part i van graduades segons 
el nivell de dificultat.



Cada unitat ofereix un model 
de text no literari.

L’alumne té a l’abast les pautes d’anàlisi 
per al reconeixement de la tipologia textual.

El text es treballa a partir 
de les activitats proposades 
en la mateixa doble plana.

En totes les pàgines hi ha 
el número de la unitat.
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Dimensió comunicativa  
i dimensió literària
A primer i a segon curs partim de textos literaris; a tercer i quart, de textos 
no literaris, perquè l’estudi de la literatura té un programa propi.



El taller sempre comença amb 
unes pautes o guies per a 

planificar el text que l’alumne 
ha de produir. 

De vegades, es considera 
molt útil proposar un text 

model nou per a aprofundir en 
l’anàlisi d’alguns aspectes.

La segona fase del procés 
de producció és l’elaboració 
(normalment escrita) i la revisió 
de la producció.

Si els alumnes són capaços 
de produir un text d’una 
tipologia determinada, també 
poden arribar a ser capaços 
de fer-ho sense ajuda. 
Aquí trobaran altres propostes 
interessants: més temes, 
més mitjans, però més 
autonomia d’execució.

En tercer lloc, es proposa als 
alumnes que vagin més enllà 
i completin el text amb un repte 
que sol implicar un treball oral, 
audiovisual, d’ús de les TAC, 
sortir del paper, etc.
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El taller
És una proposta molt completa i pautada per a treballar l’expressió.



S’ofereix una bateria d’activitats 
curtes que permeten  

la sistematització i exercitació.

El bloc transversal de 
coneixement de la llengua
Tot el programa d’ortografia, lèxic i semàntica,  
morfologia i sintaxi.

S’indica el programa i el contingut 
de la doble plana.
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La informació és ordenada, concisa, 
sistemàtica i completa.

Els continguts es resumeixen 
en una síntesi final.



En la doble plana es proposen 
activitats competencials en 

què l’alumne aplica, treballa 
i consolida el que ha après 

en les pàgines anteriors 
d’aquest bloc transversal de 

coneixement de la llengua.
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Es fa una remissió al Quadern Interactiu, 
on els alumnes disposen de més activitats 
d’ortografia, lèxic o gramàtica per a practicar  
i consolidar els seus coneixements.

S’indica la competència que 
es treballa en les activitats 
següents.

En els llibres de llengua 
catalana, es proposa un text 
per a dictar; és un text que 
es pot preparar.

Tant en la Guia Interactiva 
del professor com  
en el Quadern Interactiu  
de l’alumne trobareu l’arxiu 
àudio amb el text del dictat 
locutat.

Totes les activitats tenen un determinat 
grau de dificultat.

Activitats de coneixement 
de la llengua
L’especificitat d’aquest bloc de la unitat permet un treball concret 
de les competències bàsiques amb l’eix dels continguts de la secció.
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Un treball competencial

En la primera activitat sempre 
es proposa el treball a partir 

d’un text de la tipologia 
estudiada que, a més, permet 

comprovar si s’ha fet un bon 
aprenentatge.

En cada proposta s’indica 
el grau de dificultat,  

per a facilitar-ne la tria  
i orientar el treball dels alumnes.

Les activitats són moltes i variades:  
d’investigació, reflexió, síntesi, aplicació, anàlisi,  
relació, comparació, en grup, individuals, etc.

Es pot completar el treball amb més activitats 
del Quadern Interactiu de l’alumne.

Sempre hi ha connexió entre el format paper  
i el format digital.

Les activitats finals 
impliquen sempre un procés 
més elaborat i abstracte 
d’interpretació i creació.

En acabar la unitat, l’alumne es pot autoavaluar  
amb el test del Quadern Interactiu.

El procés d’aprenentatge continua fins a la doble plana d’activitats final, 
que permet el treball i la consolidació de les competències bàsiques.



La dimensió literària

El procés s’inicia amb  
una pregunta o un dubte 
sobre el contingut indicat  

en el títol de la doble plana  
i una imatge que contextualitza 

o serveix de punt de partida.

En cada una de les unitats de 3r i 4t, es destinen un mínim de 6 dobles 
planes al treball de la literatura. Segueix un eix cronològic.

La informació està  
jerarquitzada intencionadament.

Així es pot tractar, resumir, 
comparar, organitzar...

A 3r i 4t d’ESO, la literatura s’entén com un producte social i cultural. Emmarcada 
en un context social i històric, ajuda a comprendre el món que ens envolta.
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En cada unitat l’alumne 
trobarà una o diverses peces 
transversals interdisciplinàries. 

És la secció “SI TAGRADA...”.  
El contingut addicional que  
s’hi aporta ajuda a mostrar  
la funcionalitat de determinats 
continguts de Llengua catalana 
i literatura en altres matèries.

Al final de cada doble pàgina 
es proposen activitats curtes, 
per comprovar l’assimilació 
dels conceptes.  

Són bàsicament d’exercitació;  
graduades segons la dificultat 
baixa*, mitjana** o alta***

Amb diferents recursos (preguntes, activitats, observacions, peces interdisciplinàries, 
etc., s’interpel·la sovint l’alumne per comprovar el grau de comprensió, perquè 
reflexioni, resolgui o apliqui coneixements.



Interpretar, valorar i produir 
textos literaris
L’aproximació a les obres literàries facilita el desenvolupament de l’hàbit lector  
i escriptor, així com el coneixement i la vinculació a la llengua i cultura pròpies.

Els alumnes poden escoltar 
les lectures enregistrades per 

locutors professionals.

Els textos van 
acompanyats d’informacions 

complementàries: imatges, 
contextualitzacions, 

informacions sobre l’autor, 
glossaris...

En totes les unitats 
hi ha 4 pàgines destinades 

als textos literaris i a activitats 
sobre aquests textos.
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S’ha fet una acurada selecció dels fragments 
a partir dels quals els alumnes poden entendre 
un context determinat i poden fer un treball de 

comprensió i anàlisi textual.

La dimensió literària es relaciona 
amb les competències de comprensió lectora, 
expressió escrita i comunicació oral 
de la dimensió comunicativa.

Les activitats sobre els textos 
literaris abasten des de la 
comprensió literal fins 
a la comprensió inferida,  
l’anàlisi formal, la interpretació  
i la creació de textos literaris.  
Tot des d’una perspectiva sempre 
molt aplicada i competencial.

Les unitats de 3r i 4t acaben amb la Literatura. 
Els alumnes es poden avaluar amb el test 
del Quadern Interactiu.



Aprendre 
fent servir les TAC!
El Quadern Interactiu funciona amb una llicència de curs escolar i s’integra  
en un EVA per garantir la seva traçabilitat.

Tots els recursos que s’hi proposen estan estretament 
vinculats al treball de les unitats de cada llibre

Activitat inicial. 

COMENÇA

Molts recursos digitals  
per a treballar els continguts: 

àudios, enllaços, documents...

INFORMA’T

Test de la unitat.

AVALUA’T

Minirepte o projecte cooperatiu.

POTS FER-HO

Dictat i activitats interactives 
de les quals el professorat  

podrà fer un seguiment.

PRACTICA

www.digitals.text-lagalera.cat

ENTRA I PROVA LA DEMO!

Molt intuïtiu i fàcil  
de fer servir, tant  

per a l’alumnat com 
per al professorat.
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Compatible amb qualsevol EVA que integri Marsupial   

(Moodle Text-LaGalera, Clickedu, Educamos, Moodle Àgora, Eleven, Weeras...)
Diccionari en línia

Tècniques de treball

Sales de lectura

Línia del temps (a 3r i 4t)



L’accés a la GRAELLA  
de recursos multimèdia 

és directe.

ACTIVITAT INICIAL

MINIREPTE

ENLLAÇOS

DOCUMENTS

AVALUACIONS (Word i PDF)

SOLUCIONS

PROGRAMACIONS (Word i PDF)

ACTIVITATS INTERACTIVES

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Activitats de reforç i ampliació.

Les activitats interactives són diferents  
de les del llibre en paper.

Controls d’unitat, 
avaluació inicial i final del curs.

Una eina que t’ajuda 
en la teva tasca docent
Les guies didàctiques del projecte ATÒMIUM es publiquen en paper 
(acompanyades d’un CD per al treball OFF LINE) i en format digital  
a l’Àrea d’Educadors, per al treball ON LINE.

Són compatibles amb tots els dispositius  

(PDI, ordinador i tauleta). 
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En les guies interactives, 
tots els recursos digitals 

associats als continguts són 
accessibles amb un sol clic.

Amb orientacions 
didàctiques per a cada 

doble pàgina i propostes 
d’ús dels recursos digitals.

Es pot accedir directament 
a qualsevol unitat.

També es pot accedir als recursos de cada unitat  
des de la graella de la Guia Didàctica,  
on apareixen endreçats per unitats i tipus.

Les guies contenen una gran quantitat i varietat  
de recursos. Per a cada unitat, disposeu de:

S’hi reprodueix el llibre de l’alumne,  
de manera que es poden projectar les pàgines  
i treballar les explicacions, les activitats  
i tots els recursos col·lectivament.



Biblioteca personal amb accés 
directe a tots els teus llibres.

Un web viu que 
incorpora regularment 

recursos nous vinculats 
a l’actualitat.

Accés directe  
a la Guia Interactiva  

i a la graella de 
recursos multimèdia.

Contacte directe amb l’editor del teu 
llibre per aclarir qualsevol dubte.

Registra’t i accedeix a la teva biblioteca 
i a tots els recursos i serveis exclusius.

Gestió personalitzada  
de tots els recursos  

dels teus llibres.

Pots incorporar 
recursos propis  

i seleccionar els  
recursos preferits  

per a preparar  
les teves classes.

Un espai on trobaràs 
tots els teus recursos
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L’Àrea d’educadors és un espai exclusiu per al professorat usuari 
dels materials de Text-La Galera. 

http://educadors.text-lagalera.cat/ 

ENTRA I MIRA EL VÍDEO 

DE PRESENTACIÓ



PER A MÉS INFORMACIÓ:

Un segell del Grup Enciclopèdia Catalana

Josep Pla, 95
08019 Barcelona
Tel. 902 500 611
Fax. 935 057 569
text-lagalera@grec.cat
www.text-lagalera.cat


