VALENCIÀ 3r ESO PMAR
CONTINGUTS I OBJECTIUS

Unitat 1. Mirar per la finestra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comprensió escrita
Gramàtica: Connectors temporals.
Ortografia i pronúncia: Les set vocals del valencià. Accentuació gràfica.
Vocabulari: Les parts del cos. La roba i els complements.
Flexió verbal: Verbs regulars. Present d’indicatiu.
Comprensió oral
Expressió escrita.

OBJECTIUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Llegir i comprendre textos literaris i no literaris.
Utilitzar la lectura com a font de plaer i d’enriquiment personal.
Identificar els connectors temporals.
Consolidar les normes d’accentuació, la dièresi i l’accent gràfic.
Conéixer el camp semàntic de les parts del cos; la roba i els complements.
Analitzar verbs regulars i irregulars en present d’indicatiu.
Comprendre i crear diferents tipus de textos orals.
Escriure diferents tipus de textos.

9. Desenvolupar estratègies bàsiques d’aprenentatge.
10. Consultar el diccionari en paper o digital.
11. Descobrir els propis dons per a posar-los al servei dels altres.
Unitat 2. Una setmana ben completa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comprensió escrita
Gramàtica: L’article determinat i indeterminat; el gènere i el nombre.
Ortografia i pronúncia: La esse sonora.
Vocabulari: Frases fetes.
Flexió verbal: Verbs irregulars. Present d’indicatiu.
Comprensió oral
Expressió escrita.

OBJECTIUS
1.
2.
3.
4.
1.

Llegir i comprendre textos literaris i no literaris.
Utilitzar la lectura com a font de plaer i d’enriquiment personal.
Identificar els diferents tipus de determinants articles.
Flexionar el nombre i el gènere de substantius.
Diferenciar les grafies que representen la s sonora i aplicar les normes
ortogràfiques en les produccions pròpies.

5.
6.
7.
8.

Reconéixer frases fetes i utilitzar-les en la producció de textos.
Analitzar verbs regulars i irregulars en present d’indicatiu.
Comprendre i crear diferents tipus de textos orals.
Escriure diferents tipus de textos.

9. Desenvolupar estratègies bàsiques d’aprenentatge.
10. Consultar el diccionari en paper o digital.
11. Descobrir els propis dons per a posar-los al servei dels altres.

Unitat 3. El medi natural
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comprensió escrita
Gramàtica: Pronoms relatius. Preposicions.
Ortografia i pronúncia: Lletra v.
Vocabulari: Elements del relleu i ecosistemes.
Flexió verbal: Verbs irregulars. Present d’indicatiu.
Comprensió oral
Expressió escrita.

OBJECTIUS
1.
2.
3.
4.
2.
5.
6.
7.
8.

Llegir i comprendre textos literaris i no literaris.
Utilitzar la lectura com a font de plaer i d’enriquiment personal.
Identificar els pronoms relatius.
Analitzar els usos de les preposicions.
Consolidar les normes ortogràfiques de la grafia v i aplicar les normes
ortogràfiques en les produccions pròpies.
Conéixer el camp semàntic dels elements del relleu i ecosistemes.
Analitzar verbs regulars i irregulars en present d’indicatiu.
Comprendre i crear diferents tipus de textos orals.
Escriure diferents tipus de textos.

9. Desenvolupar estratègies bàsiques d’aprenentatge.
10. Consultar el diccionari en paper o digital..
11. Descobrir els propis dons per a posar-los al servei dels altres.

Unitat 4. Bona sort
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comprensió escrita
Gramàtica: Pronoms febles CD i preposicions de situació
Ortografia i pronúncia: La esse sorda.
Vocabulari: Viatjar: els mitjans de transport.
Flexió verbal: Verbs irregulars. Present de subjuntiu.
Comprensió oral
Expressió escrita.

OBJECTIUS
1. Llegir i comprendre textos literaris i no literaris.
2. Utilitzar la lectura com a font de plaer i d’enriquiment personal.
3. Conéixer les formes dels pronoms febles (funció CD) i saber aplicar-les en
substitucions senzilles
4. Analitzar els usos de les preposicions de situació.
5. Diferenciar les grafies que representen la esse sorda i aplicar les normes
ortogràfiques en les produccions pròpies.
6. Conéixer el camp semàntic dels mitjans de transport.
7. Analitzar verbs regulars i irregulars en present de subjuntiu.
8. Comprendre i crear diferents tipus de textos orals.
9. Escriure diferents tipus de textos.
10. Desenvolupar estratègies bàsiques d’aprenentatge.
11. Consultar el diccionari en paper o digital.
12. Descobrir els propis dons per a posar-los al servei dels altres.

Unitat 5. Carta als Reis Mags
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comprensió escrita
Gramàtica: Pronoms febles CI i numerals cardinals.
Ortografia i pronúncia: Grafies g/j
Vocabulari: La casa: electrodomèstics, estances i mobles.
Flexió verbal: Verbs irregulars. Present de subjuntiu.
Comprensió oral
Expressió escrita.

OBJECTIUS
1. Llegir i comprendre textos literaris i no literaris.
2. Utilitzar la lectura com a font de plaer i d’enriquiment personal.
3. Conéixer les formes dels pronoms febles (funció CI) i saber aplicar-les
en substitucions senzilles
4. Analitzar els usos de les preposicions de situació.
5. Diferenciar les grafies G/J i aplicar les normes ortogràfiques en les
produccions pròpies.
6. Conéixer el camp semàntic de la casa: electrodomèstics, estances i
mobles.
7. Analitzar verbs regulars i irregulars en present de subjuntiu.
8. Comprendre i crear diferents tipus de textos orals.
9. Escriure diferents tipus de textos.
10. Desenvolupar estratègies bàsiques d’aprenentatge.
11. Consultar el diccionari en paper o digital.
12. Descobrir els propis dons per a posar-los al servei dels altres.

Unitat 6. L’univers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comprensió escrita
Gramàtica: Conjuncions i atribut. Adverbis de lloc i demostratius.
Ortografia i pronúncia: La ele geminada l·l.
Vocabulari: Cossos celests.
Flexió verbal: Verbs irregulars. Present de subjuntiu.
Comprensió oral
Expressió escrita.

OBJECTIUS
1. Llegir i comprendre textos literaris i no literaris.
2. Utilitzar la lectura com a font de plaer i d’enriquiment personal.
3. Analitzar els usos de les conjuncions, dels adverbis de lloc i dels
demostratius.
4. Reconéixer l’atribut en l’anàlisi d’oracions simples.
5. Consolidar les normes ortogràfiques de la ele geminada i aplicar les
normes ortogràfiques en les produccions pròpies.
6. Conéixer el camp semàntic dels cossos celests.
7. Analitzar verbs regulars i irregulars en present de subjuntiu.
8. Comprendre i crear diferents tipus de textos orals.
9. Escriure diferents tipus de textos.
10. Desenvolupar estratègies bàsiques d’aprenentatge.
11. Consultar el diccionari en paper o digital.
12. Descobrir els propis dons per a posar-los al servei dels altres.

