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PROGRAMACIÓ D’OBJECTIUS I CONTINGUTS 

DEL LLIBRE “COM FER UN TREBALL ACADÈMIC” 
 
 
1. Objectius  
 
1. Fer una lectura comprensiva de diversos textos en prosa. 
2. Resumir tots els textos narratius breus, distingint-ne les parts bàsiques: introducció, 

desenvolupament i conclusió. 
3. Produir textos breus (en prosa) amb ordre, coherència i claredat acceptables en l’expressió 

lingüística. 
4. Redactar textos narratius d’acord amb les normes ortogràfiques i de puntuació, respectant 

marges, espais, etc. 
5. Saber aplicar als diversos textos escrits les convencions ortotipogràfiques: ús del tipus de 

lletra, de les majúscules i minúscules, dels signes de puntuació, de les abreviacions, etc. 
6. Utilitzar el diccionari per a la correcció dels textos personals. 
7. Saber utilitzar un processador de textos. 
8. Aplicar el processador de textos en les tasques bàsiques de redacció, disseny i composició 

de treballs. 
9. Tractar la informació i manipular-la. 

10. Realitzar dibuixos amb línies: el·lipses i quadres de textos. 
11. Distingir les diverses parts d’un treball i confeccionar-lo segons un disseny preestablert. 
12. Conèixer els conceptes bàsics d’autoedició i elaborar documents. 
 
 
2. Continguts 

 
2.1. Conceptes 
 
1. Els elements no lingüístics de l’escrit: classes de lletra, disposició del text en l’espai, etc., 

d’acord amb el tipus de text. 
2. Normes de presentació dels escrits. 
3. Delimitacions dels paràgrafs i d’unitats de contingut dintre d’un paràgraf: el punt i seguit i 

el punt i a part. 
4. Les parts d’un treball. Confecció d’un treball segons un disseny preestablert. 
5. Els conceptes bàsics d’autoedició. Elaboració de documents. 
6. Les convencions ortotipogràfiques de la llengua escrita. Puntuació. Ús de majúscules i 

minúscules. Ús de diversos tipus de lletra. Ús de les referències bibliogràfiques. Ús de les 
abreviacions. 
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2.2. Procediments 
 
1. Lectura expressiva de textos en prosa: notícies, contes, etc. 
2. Comprensió del significat global d’un text. 
3. Identificació dels elements bàsics d’un text: títol, paràgrafs, etc. 
4. Elaboració de resums de textos en prosa, tot identificant-ne les tres parts bàsiques: 

introducció, desenvolupament i conclusió. 
5. Utilització d’un processador de textos. 
6. Tractament i manipulació d’informació. 
7. Elaboració de documents a partir dels conceptes bàsics d’autoedició. 
8. Distinció de les parts d’un treball i elaboració d’aquest segons un disseny preestablert. 
9. Realització de dibuixos amb línies: el·lipses i quadres de textos. 

10. Producció de textos en prosa amb correcció acceptable. 
11. Organització adequada dels escrits: títol, marges, etc. 
12. Ús de les tècniques de reescriptura i manipulació de textos escrits: ús de diversos tipus de 

lletra, ús de majúscules i minúscules, etc. 
13. Utilització dels diversos signes de puntuació relacionats amb els aclariments, els elements 

introductoris, etc., d’un text. 
14. Ús del diccionari per a la correcció dels textos personals: revisió de l’ortografia i de 

l’expressió. 
 
 
2.3. Actituds, valors i normes 
 
1. Participació en les diverses activitats proposades. 
2. Comprensió i assimilació de les normes de distribució formal dels espais (marges, títols, 

etc.) en els textos escrits. 
3. Comprensió de les convencions ortotipogràfiques aplicades al text: puntuació, ús de 

majúscules i minúscules, etc. 
4. Aplicació conscient del processador de textos en la redacció i en el disseny d’un treball. 
5. Comprensió dels conceptes bàsics d’autoedició. 
6. Interès per millorar l’expressió escrita pròpia. 
7. Aplicació conscient de les normes gramaticals per a millorar l’expressió personal. 
 
 


