
CONVOCATÒRIA PROVES TÍTOL GESO 
LLENGUA CATALANA 
 
Estructura i criteris de correcció de la prova 
 
 
Estructura 
La prova tindrà dues parts. 
 
. A la primera hi haurà: 

. Activitats de comprensió lectora a partir d’un text  i d’expressió escrita 
per tal que l’alumne demostri que l’ha entès, que n’ha copsat l’estructura, que 
sap buscar sinònims i antònims de mots i d’expressions del text, que en sap 
explicar el significat de paraules, que en sap donar una opinió raonada i ben 
estructurada, i que és capaç de fer un ús adequat i correcte de la llengua.  

. Activitats d’expressió escrita per tal que l’alumne demostri que és capaç 
de crear un text amb coherència, cohesió, adequació i  correcció. 

 
. La segona part consistirà en  

. Activitats de morfologia nominal, verbal, substitució pronominal i de 
sintaxi. 

. Un dictat, a partir del qual l’alumne haurà de demostrar el domini de les 
normes ortogràfiques. 

 
La primera part (activitats de comprensió lectora i expressió escrita) és 

obligatòria,  i si l’alumne no hi assoleix un 50% de la nota, la prova resta 
suspesa. 

 
 

 
 
Correcció 
 
Per tal de superar la prova, l’alumne haurà detreure una nota igual o superior a 
5. Al costat de cada pregunta hi haurà la puntuació que li correspongui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Contingut 
 
Comprensió i expressió 
 
Identificació de les característiques de la carta formal. 
Anàlisi de l’estructura de les cartes. 
Comprensió de la lectura d’una carta oberta. 
Redacció d’una carta formal . 
Classificació dels mots segons el grau de formalitat. 
Presentació de les característiques generals del currículum. 
Anàlisi de l’estructura d’un currículum. 
Anàlisi de les formes verbals a partir del text de lectura. 
Redacció d’un currículum. 
Presentació de les característiques generals de la instància. 
Anàlisi de les parts d’una instància. 
Identificació dels complements. 
Elaboració d’una instància. 
Presentació de la sociolingüística. 
Aplicació de les categories gramaticals. 
Coneixement del registre formal. 
Aplicació del registre formal en un text. 
Elaboració d’un text descriptiu en registre literari. 
Coneixement del registre no formal. 
Cerca del significat del lèxic desconegut. 
Puntuació d’un text en registre estàndard. 
Coneixement de les variants geogràfiques. 
Identificació dialectal a partir d’un text. 
Reconeixement d’algunes diferències dialectals. 
Explicació de frases fetes. 
Cerca del significat del lèxic desconegut. 
Lectura i comprensió del text. 
Redacció d’un resum. 
Comprensió i anàlisi del text. 
Redacció de textos de diferents tipologies (expositius, descriptius, narratius...) 
 
Estudi de la llengua (gramàtica) 
– Distinció de les diferents modalitats oracionals. 
– Classificació de les oracions. 
– Funcions dels diversos tipus d’oració. 
– Presentació del discurs directe. 
– Presentació del discurs indirecte. 
– Presentació del discurs indirecte lliure. 
– Tipus d’oracions en el discurs indirecte lliure. 
– Presentació de la cohesió textual. 
– Presentació de la cohesió lèxica. 
– Presentació de l’el·lipsi. 
– Presentació de la pronominalització. 
– Reconeixemt dels pronoms determinatius i dels pronoms personals. 
– Presentació dels pronoms personals. 



– Identificació de la combinació de pronoms. 
– Identificació de combinacions especials. 
– Anàlisi dels límits en la combinació de pronoms. 
– Identificació de pronoms en un text. 
– Substitució de pronoms en un seguit d’oracions. 
– Presentació de l’oració composta. 
– Identificació de les oracions juxtaposades. 
– Identificació de les oracions coordinades. 
– Identificació de les oracions subordinades. 
– Presentació de les oracions subordinades substantives. 
– Aplicació de les oracions subordinades substantives. 
– Observacions a l’entorn d’aquestes oracions. 
– Identificació de les oracions subordinades substantives en un text.  
 – Presentació de les oracions subordinades adjectives. 
– Classificació d’oracions de relatiu. 
– Classificació de pronoms relatius. 
– Identificació dels complements del nom. 
– Identificació d’oracions subordinades adjectives. 
– Presentació de les oracions subordinades adverbials. 
– Identificació de l’estructura d’aquest tipus d’oracions. 
– Classificació de les oracions subordinades adverbials. 
– Identificació de les oracions  


