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CASTELLÀ
1. OBJECTIUS
Els continguts seleccionats en el temari de Castellà (Llengua Espanyola) tenen com a
objecte:
. Que els estudiants coneguen i apliquen la normativa ortográfica de la llengua
espanyola.
. Que coneguen i apliquen les normes gramaticals per a la construcciód’enunciats
correctes.
. Que coneguen les categories o les classes de paraules i les classes de construccions
gramaticals bàsiques, de manera que puguen identificar-les en expressions concretes.
. Que coneguen els principals procediments de formació de paraules en espanyol, així
com alguns dels elements que hi intervenen sovint.
. Que coneguen els tipus bàsics de relacions de significat entre les paraules, de manera
que puguen identificar eixes relacions en casos concrets.
2. TEMARI
I. ORTOGRAFIA
1. Normes generals sobre ortografia en espanyol. Paraules diferenciades per
l’ortografia (hecho/echo). Unitats que s’escriuen com una sola paraula o com una
combinació de paraules (sino/sino, aparte, etc.)
2. Accentuació i puntuació.
2.1 Normes generals sobre l’accentuació.
2.2 Monosíl·labs. Paraules compostes. Titlla diacrítica.
2.3 La puntuació.
II. GRAMÀTICA I LÈXIC
1. Constituents oracionals
1.1 El sintagma nominal i els seus elements:
1.1.1 Substantiu. Gènere i nombre. Aspectes normatius.
1.1.2 Determinants. Concordança i aspectes normatius.
1.1.3 Adjectius. Classes. Graus. Concordança amb el substantiu.
1.1.4 Els pronoms personals.
1.2 El sintagma verbal.
1.2.1 El verb: verbs copulatius i predicatius. Perífrasis verbals. Verbs irregulars i
defectius. Aspectes normatius.
1.2.2 Els complements del verb: atribut, complement directe, complement indirecte,
complement de règim, predicatiu, complements circumstancials. Tipus de
complements. circumstancials. La concordança d’atributs i predicatius. Els pronoms
àtons com a substituts dels complements: aspectes normatius; laisme, loisme, leisme.
2. L’oració I
2.1 Concordança del subjecte amb el predicat. Aspectes normatius.
2.2 Classes d’oracions segons la modalitat o actitud del parlant i segons l’estructura.
Aspectes normatius.
3. Formació de paraules: paraules compostes; paraules derivades: prefixos i sufixos;
els préstecs lèxics.
4. Relacions semàntiques: polisèmia, homonímia, sinonímia, antonímia, hiperonímia.
Figures retòriques: metàfora, sinècdoque, hipèrbole, etc.
3. AVALUACIÓ
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Els coneixements dels estudiants s’avaluaran per mitjà d’un examen que constarà de
10 preguntes relacionades amb un text. D’acord amb els objectius plantejats per a esta
matèria, les preguntes tindran com a objecte que els estudiants diferencien, a partir
d’un
text especialment preparat per a l’examen, expressions correctes i incorrectes; que
identifiquen incorreccions ortogràfiques i gramaticals; que reconeguen classes de
paraules i classes de construccions gramaticals; que identifiquen procediments de
formació de paraules; que reconeguen en paraules concretes el significat de prefixos i
sufixos d’ús freqüent; que identifiquen relacions semàntiques i figures retòriques.

