VALENCIANO: LENGUA Y LITERATURA: 2º DE LA ESO (YEAR 9)
2017-2018

TRIMESTRE
1

CONTENIDO






2







3







Les relacions de significat / Textos expositius / Les categories
gramaticals / Sons i grafies / Relacions de la literatura amb
altres arts / Extensió geogràfica de la llengua i nombre de
parlants / Com presentar un treball de classe / El quadre
(Gramàtica).
Les interferències lingüístiques i els barbarismes / Publicitat
institucional i comercial / El substantiu / La síl·laba: diftong i
hiat / Tipus de narració: microrelat, conte i novel·la / La
llengua: blocs, dialectes, subdialectes i parlars / Producció d’un
fullet.
Les interferències lingüístiques / Les cartes formals i les cartes
informals / El verb / L’accent i la dièresi / Les novel·les d’amor /
El valencià: subdialectes septentrional, apitxat i meridional /
Producció d’una carta formal i una informal.
Les abreviacions / El correu electrònic i la missatgeria
instantània / Els temps verbals / Les grafies (I) / Novel·les
d’intriga i terror / Llengües en contacte / Creació d’un bloc / El
treball en grup.
Els falsos sinònims/ El text instructiu/ Els pronoms personals
forts/ Els pronoms interrogatius/ Les grafies (II)/ Narrativa i
cinema/ Els prejudicis lingüístics/ Redacció d’una recepta de
cuina/ La fitxa de lectura.
Les unitats fraseològiques/ El text predictiu/ Els pronoms febles,
forma i funció/ L’ortografia dels pronoms febles/ La novel.la
d’aventures/ La variació lingüística/ Predicció meteorològica/ Els
apunts.
Formació de paraules: habilitació/ El discurs oral no espontani/
Les preposicions i les conjuncions/ Com escrivim els
quantificadors/ El teatre/ L’estàndard/ Preparació i exposició
d’un discurs oral/ Presentació en diapositives.
Formació de paraules: derivació/ El text poètic/ Oracions
personals, impersonals, simples i no simples/ Els signes de
puntuació/ La poesia/ Registres formals i vocabularis
especialitzats/ Recitació de poemes/ Recerca d’informació en
Internet.
Formació de paraules: composició/ El text argumentatiu/
Oracions complexes, compostes coordinades i subordinades/
Majúscules i minúscules/ L’assaig/ Els usos col.loquials de la
llengua/ Producció d’un text argumentatiu.

