
PROGRAMACIÓ 

DE 

VALENCIÀ
(separata)

CURS 2020-2021



PROFESSORAT QUE INTEGRA EL DEPARTAMENT

    

       - LOLI GARCIA tutora de 3r PMAR
       - RAQUEL PÉREZ tutora de 1r E ESO
       - BÀRBARA CORTÉS
       - M. JOSÉ MARTÍNEZ tutora de 3rA ESO
       - AINA SANTAMARIA tutora de 2n A ESO
       - MANUELA PÉREZ SOLBES cap de departament



PROPOSTA DISTRIBUCIÓ DE TRIMESTRES I 
AVALUACIONS

Avaluació inicial: Del 5 al 16 d’octubre

ESO i 1r de Batxillerat
1a. AVALUACIÓ: Del 2 a l'11 de desembre 2020

2a. AVALUACIÓ: Del 12 al 18 de març de 2021

3a. AVALUACIÓ i FINAL: De l'11  al 18 de juny de 2021
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA: Del 21 al 30 de juny de 2021

2n de Batxillerat
1a. AVALUACIÓ: 20 de novembre 2020

2a. AVALUACIÓ: 19 de febrer de 2021

3a. AVALUACIÓ i FINAL: 18 de maig de 2021
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA: Del 30 de juny al 7 de juliol de 2021

RECUPERACIÓ I AVALUACIÓ D’ALUMNES AMB L’ASSIGNATURA
PENDENT:
Opcions:

Es podrà recuperar l’assignatura pendent mitjançant dos exàmens, un el 23 de
setembre i l'altre al voltant de març de 2021.



LLENGUA VALENCIANA I LITERATURA

LLIBRES DE TEXT 

1r d’ESO: VALENCIÀ. LLENGUA I LITERATURA, Ed. Anaya

2n d’ESO: VALENCIÀ. LLENGUA I LITERATURA, Ed. Anaya

3r d’ESO: VALENCIÀ. LLENGUA I LITERATURA, Ed. Bromera. Projecte Xarxa

4rt d’ESO: VALENCIÀ. LLENGUA I LITERATURA, Ed. Bromera. Projecte Xarxa

1r BAT: VALENCIÀ. LLENGUA I LITERATURA, Ed. Anaya

2n BAT: VALENCIÀ. LLENGUA I LITERATURA, Ed. Anaya



LECTURES VALENCIÀ

1r ESO 
 Històries de por.Angela Sommer-Bodenburg Ed. Bromera
 Coolman i jo. Rüdiger Bertram. Ed. Bromera
 Joan el Cendrós. Carles Alberola. Ed. Bromera

2n ESO
 La volta al món en 80 dies. Jules Verne. Ed. Bromera
 La teixidora de la mort. Conxa López. Ed. Bruño
 La mirada d'Al-Azraa.  Silvestre Vilaplana. Ed. Marfil

3r ESO
 Aire negre. Agustín Fernández Paz. Ed. Bromera
 Resurrecció. Silvestre Vilaplana. Ed. Bromera
 En un lloc anomenat guerra. Jordi Sierra i Fabra. Ed. Tàndem

4t ESO
 El somriure del diable. Jordi Sierra i Fabra. Ed. Bromera
 L'últim vaixell. Gemma Pascual. Ed. Alfaguara
 Un mort al sindicat. Raquel Ricart. Ed. Tàndem

1r BAT
 Aloma. Mercè Rodoreda. Eds. 62
 Cambres d'acer inoxidable. Ferran Torrent. Ed. Bromera
 Tirant lo Blanc. Joanot Martorell. Ed. Bromera Versió Francesc 
Machirant 

2n BAT
 La Plaça del Diamant. Mercè Rodoreda. Eds. 62
 El verí del teatre. Rodolf Sirera
 Diccionari per a ociosos. Joan Fuster. Ed. Bromera  

 Llibre de meravelles.Vicent Andrés Estellés



 

TRACTAMENT DE LES ACIS I EXEMPCIONS

Tercer i Quart curs d'ESO 1r any ACI:

Benvinguts BÀSIC, 1, 2, de l’Editorial Bromera.
BÀSIC: primera  avaluació
1: segona avaluació
2: tercera avaluació

Primer de Batxillerat Exempció:

Valencià oral d' Editorial Castellnou
Unitats 1 a 4 primera avaluació
Unitats 5 a 8 segona avaluació
Unitats 9 a 12 tercera avaluació

Segon de Batxillerat Exempció:

Consultor Gramatical  Editorial Tabarca



INFORMACIÓ SOBRE L´ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC
1r ESO

En l'ordenació acadèmica del primer curs d'ESO 2020-2021, s'ha establert que es treballarà per àmbits 
en algunes agrupacions de matèries impartides per una mateixa professora / un mateix professor. En 
concret, en aquest centre, l'àmbit sociolingüístic està format per les matèries de Castellà, Geografia i 
Història i Valencià, mentre que l´àmbit científic-matemàtic estarà format per les matèries de Biologia i 
Matemàtiques. Tot i que les matèries s'agrupen en àmbits, cadascuna de les matèries tindrà una 
qualificació diferenciada

CRITERIS D´ AVALUACIÓ  ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC
Segons estableix l'actual currículum, l'avaluació serà contínua i formativa. Per tant, la valoració de 
l'assignatura es farà seguint els següents criteris:

INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ. QUALIFICACIÓ

1.- ACTIVITATS AVALUABLES: representa el 50% de la nota. Si bé qualsevol activitat que l'alumnat
realitza és, efectivament avaluable, hem volgut anomenar així aquest apartat per incloure alguna cosa 
més que les proves de continguts (exàmens). En aquest sentit es podrà contemplar: Exercicis escrits 
sobre conceptes, exposicions en grup o individuals sobre temes fixats, atenent a una rúbrica d'avaluació 
i coavaluació, composicions escrites o comentaris de text literari, històric o geogràfic, produccions 
digitals (àudio o vídeo), exercicis realitzats a través de les plataformes digitals (fonamentalment 
AULES), valoració de les dinàmiques diàries (llibreta de vocabulari / tòpics / frases fetes), resums o 
qualsevol tipus de tècnica d'estudi presentats, ...
En la matèria de Valencià, aquest percentatge quedarà desglossat en un 40% per a les activitats 
avaluables expressades anteriorment i un 10% per a l'apartat d'expressió oral.

2.- Llibreta de classe: representa un 20% de la nota. S'hi tindrà en compte que estiga completa, 
adequada a les indicacions de presentació marcades, que continguen clarament els apunts, que facilite 
l'estudi; a més es valorarà que els exercicis estiguen fets i corregits.

3.- El següent 20% de la nota queda així definit per a les diferents matèries:
Geografia i Història: Treball de recerca proposat.
Castellà i Valencià: Treball sobre el llibre de lectura trimestral per a cadascuna de les matèries.

4.- Actitud: representa el 10% de la nota. L'actitud no està entesa com el comportament (portar-se bé a 
classe), ja que això és una cosa exigible en tot moment, dins i fora de l'aula, dins i fora de l'institut. Amb
actitud ens referim a qüestions com ara: seguir rigorosament les instruccions sobre COVID 19, 
col·laborar en mantenir la classe neta; esforçar-se a millorar cada un dels aspectes de la classe, respectar
el torn de paraula a classe; respectar a totes les companyes / tots els companys (les seues opinions, les 
seues peculiaritats, les seues diferències, la seua personalitat, el seu físic, el seu caràcter, el seu 
treball, ..); evitar rigorosament insults, malnoms, burles, agressions (encara que es pense que no tenen 
importància); fomentar el bon clima de classe; col·laborar amb els companys i les companyes que 
tinguen dificultats en aspectes concrets, treballar per cohesionar el grup; presentar els treballs i les 
tasques a temps, nets, ben estructurats; intentar sempre millorar en la nostra evolució personal.



TEMPORALITZACIÓ APROXIMADA DE LES DIFERENTS MATÈRIES

GEOGRAFIA I HISTÒRIA VALENCIÀ CASTELLÀ

PRIMER
TRIMESTRE

T. 0. Introducció a la Història
-El treball de l’historiador
-Les fonts històriques
-El temps en Història
T. 1. La Prehistòria
-L’evolució humana
-El Paleolític
-El Neolític
-Les societats classistes
T. 2. L’Edat Antiga I: els 
imperis tributaris
-Origen dels primers imperis
-El sistema tributari
-La política als imperis
-Conflictes socials i crisis
-Cultura i religió
T. 3. L’Edat Antiga II: les 
ciutats-estat
-El Mediterrani
-La ciutat-estat
-Els conflictes socials
-Atenes: democràcia i crisi
-Les conquestes d’Alexandre
-Les ciutats-estat a la 
Península Ibèrica
-Art, cultura i religió

Expressió oral i escrita
(Tipologies textuals)

Els elements de la ➤
comunicació

Els diversos tipus de text➤
Gramàtica

Les classes de paraules➤
La síl·laba➤
Els sons i les grafies➤

Ortografia
 L’accentuació i la dièresi
Les vocals obertes

Vocabulari (Camps
semàntics)

La família➤
Els aliments➤
Les compres➤

T.1. La comunicación
● Elementos (*)
● Significado y sentido
● Lenguaje y lengua
● Sonidos y grafías
● Literatura y lenguaje 
literario

T.2.- La palabra
● Origen de las lenguas 
de España.
● Sentido literal y 
figurado.
● Uso de mayúsculas
● Los morfemas: 
derivación y composición
● Los recursos literarios

T.3.- Los textos
● Los conectores
● Monosemia y 
polisemia
● La grafía “b”
● Sustantivos, 
determinantes y artículos
(*)
● Temas en la literatura

SEGON 
TRIMESTRE

T. 4. L’Edat Antiga III: 
l’esclavisme
-Orígens de l’esclavisme
-El sistema esclavista
-L’expansió de Roma
-La política romana: república 
i imperi
-La crisi del sistema esclavista
-Art, cultura i religió
T. 5. La Terra i la seua 
representació.
-Què és la Geografia?
-El Sistema Solar i els 
moviments de la Terra.
-Els mapes.
T. 6. El relleu terrestre.
-La formació del relleu i les 
seues formes. 

Expressió oral i escrita
Les modalitats oracionals➤
Els textos narratius➤
Poesia➤

Gramàtica
Els barbarismes i els ➤

vulgarismes
La sinonímia i l’antonímia➤
El nom➤
L’adjectiu➤
Els determinants i els➤

pronoms.
Ortografia

La essa sorda i la essa ➤
sonora

L’apòstrof i les contraccions➤
Vocabulari (camps semàntics)

Les festes populars➤

T.4.- Clases de textos
● La sinomimia (*)
● La grafía “v”
● Demostrativos, 
posesivos y 
cuantificadores (*)
● Los géneros literarios 
(*)

T.5.- Textos narrativos
● Los antónimos
● La grafía “j”
● Relativos, 
interrogativos, 
exclamativos, 
interjecciones.
● Elementos de la 
narración.

T.6.- La noticia



-Grans accidents del relleu 
terrestre

La població➤
Les falles➤

● Hiperónimos e 
hipónimos.
● La grafía “g”.
● Los pronombres (*)
● Los cuentos.

 TERCER 
TRIMESTRE

T. 7. Aigües, temps i clima
-L'aigua en la Terra.
-Rius i mars.
-L'Atmosfera.
-Elements i factors del clima.
-Els paisatges climàtics.
T. 8. Les persones i el medi 
natural.
-El medi ambient.
-Els principals problemes 
ambientals.
T. 9. Atles dels continents, 
d'Espanya i la Comunitat 
Valenciana.

Expressió oral i escrita
Els textos expositius➤
Els textos conversacionals➤
Els textos descriptius➤

Gramàtica
Les frases fetes➤
L’oració i la concordança➤
El verb➤
La derivació➤
La composició➤

Ortografia
La b i la v➤
p, t, c, b, g, finals➤
Les grafies g, j i els dígrafs ➤

tg, tj.

Vocabulari (camps semàntics)
El relleu➤
Els mitjans de comunicació➤
Les professions➤

T.7.- La descripción
● Campos semánticos
● La acentuación
● El adjetivo
● Mito y leyenda

T.8.- La descripción (II)
● Campos léxicos y 
campos semánticos.
● Acentuación de 
diptongos y triptongos
● El verbo

T.9.- El diálogo
● Acentuación de hiatos
● El verbo (II)

METODOLOGIA A GRANS TRETS.
Tot i que les matèries estiguen tractades de manera diferenciada tant en el seu desenvolupament com en 
l'horari, es procurarà  establir el màxim de relacions possibles entre elles perquè el seu tractament siga 
integrador. Es relacionaran aquells trets lingüístics dels idiomes castellà i valencià que puguen ser 
complementaris i s'aprofitaran els de contrast per reforçar el seu aprenentatge. S'integraran els 
continguts de Geografia i Història en el tractament de les llengües (comprensió i expressió) a través de 
la utilització de textos específics per a la seua anàlisi tant de contingut com d'estructura i forma. En 
definitiva, s'utilitzarà qualsevol material de qualsevol de les tres matèries per al desenvolupament de les 
competències bàsiques.
DATES DE LES AVALUACIONS
● Avaluació inicial: del 5 al 16 d'octubre.
● 1a avaluació: del 2 a l'11 de desembre
● 2a avaluació: del 12 al 18 de març
● Avaluació final: 11 a 18 de juny
● Avaluació extraordinària: del 30 al 7 de juliol.

CALENDARI ESCOLAR
● Vacances de Nadal: 23 de desembre de 2020 al 6 de gener de 2021, ambdós inclosos.
● Vacances de Pasqua: de l'1 al 12 d'abril de 2021, ambdós inclosos.
● Data de final de curs: 23 de juny de 2021.
Durant aquest curs seran festius:
● 9 d'octubre, 12 oct i 8 de desembre del 2020, 19 de març i 15 abril 2021.
Dies no lectius proposats pel Consell Escolar Municipal:



● 7 de desembre de 2020; 16 d´ abril, 22 i 23 de juny de 2021.



TALLER PRIMER ESO
TEXTOS LÈXIC GRAMÀTICA ORTOGRAFIA LITERATURA

Unitat 1
Un món per 
descobrir
1a Av

El text
Els elements
de la 
comunicació

La paraula
Arrels i 
afixos
Famílies 
lèxiques

Els enunciats: 
frases i 
oracions
Tipus de 
sintagmes

Sons i grafies
Lletres, dígrafs i 
lletres compostes

Concepte de 
literatura. Els 
gèneres literaris

Unitat 2
Escriptura i 
realitat         
1a Av

La notícia Composició 
i  derivació.

Els constituents
de l’oració

Vocals i 
consonants
Vocalisme tònic i
vocalisme àton

Narrativa (I):
realitat i fantasia

Unitat 3
De categoria!
1a Av

La novella, 
el còmic i 
l’auca

L’habilitació Les categories 
gramaticals

La síl.laba. 
Separació 
silàbica.
Diftongs i hiats

Narrativa (II):
la literatura de 
gènere

Calaix de 
sastre 1

Les categories gramaticals 

Unitat 4
Falsos amics 
2a  Av

El conte Neologismes
i préstcs

Estructura del 
sintagma 
nominal. El 
substantiu

L’accent i la 
dièresi

Narrativa (III):
la literatura 
infantil i juvenil

Unitat 5
Et mereixes 
un poema      
2a Av

El retrat Monosèmia, 
homonímia i 
polisèmia

Els 
determinants i 
els adjectius.

El guionet.
L’apòstrof i les 
contraccions

Poesia (I):
característiques 
del llenguatge 
poètic

Unitat 6
Lletres 
compromeses
2a Av

La 
descripció

Sinonímia i 
antonímia

El verb La b  la v. Les 
lletres m i n.Les 
lletres p/b, t/d i 
c/g a final de 
paraula. La rr i la
r

Poesia (II):
la lírica i la 
poesia narrativa

Calaix de 
sastre 2

Els verbs

Unitat 7
Comença 
l’espectacle 
3a Av

L’entrevista 
periodística

Geosinònims Estructura del 
sintagma 
verbal. Classes 
de verb

Les grafies g, j, 
tg i tj. Les grafies
x, tx, ig, i g. Les 
grafies tl, tll, tm i
tn

El teatre (I):
literatura i 
espectacle

Unitat 8
De tu a tu      
3a Av

El  diàleg 
literari

Les unitats 
fraseològiqu
es: 
locucions, 
refranys i 
frases fetes

Els pronoms, 
les 
preposicions, 
les conjuncions 
i els adverbis

La esse sorda i la
esse sonora. Les 
grafies c, q i el 
dígraf qu

El teatre (II):
drama, comèdia i 
tragèdia

Unitat 9 Tinc
una idea 
3a  Av
 

El text 
predictiu

Topònims i 
gentilicis Els comple-

ments verbals

Elsignes de 
puntuació 

L’assaig



Programació anual per al 2n d'ESO                            VALENCIÀ

Objectius generals:

1) Llegir i comprendre els textos proposats   2) Reconéixer la intenció comunicativa dels textos proposats 3) 
Identificar els elements de la comunicació en un text        4) Conèixer i utilitzar amb propietat el lèxic   5) Conjugar i 
utilitzar correctament les formes verbals  6) Conèixer i utilitzar la morfologia de substantius, adjectius, verbs, 
pronoms, preposicions i adverbis  7) Escriure i pronunciar de manera correcta tots els fonemes   8) Redactar qualsevol
text amb la major correcció.

Continguts conceptuals 1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre

Expressió oral i escrita
(Tipologies textuals)

+Les funcions del llenguatge
+Textos expositius
+Textos predictius

+Textos narratius
+Textos descriptius
+Textos instructius

+Textos argumentatius
+Textos conversacionals
+Textos periodístics

Gramàtica:

+Classes de paraules i classes 
de sintagmes
+ El nom i l'adjectiu
+ Els determinants i els 
pronoms

+Les conjugacions verbals. Verbs regulars i 
irregulars.
+Els temps verbals. Les perífrasis verbals.
+Les categories gramaticals invariables.

+L’oració (I) i el subjecte.
+L'oració (II) i el predicat.
+L'oració simple.

Ortografia:

+Els signes de puntuació.
+El sistema vocàlic del 
valencià
+La síl.laba

+L’accentuació i la dièresi.
+L’apòstrof i les contraccions. El guionet
+Ús de les grafies p, b, t, d, c, g. Ús de la b i
la v. 

+La essa sorda i la essa sonora
+Ús de la g, j, tg, tj.Ús de la x, tx, -ig.
+Ús de la ela geminada i la hac

Vocabulari (Camps semàntics):

+El món dels llibres
+Fenòmens geològics
+Nadal                            

+Plantes autòctones
+Excursionisme
+La informàtica

+Les malalties i la salut
+El teatre
+Viatges

Seqüenciació temporal Cada tema tindrà una duració de quatre setmanes i es realitzarà un examen al final de cada unitat didàctica.



CRITERIS D’AVALUACIÓ
-Interés per la matèria.
-Acompliment de les normes de treball a classe.
-Ús correcte de l’agenda escolar.
-Respecte als companys que tenen més dificultats i al treball del professor/a amb ACI’s.

-Atenció igualment respectuosa al professor/a.
-Lectura expressiva de textos.
-Recollida de fitxes o fulls d’exercicis.
-Redaccions.
-Comprovació de la correcció d’exercicis.
-Resums o esquemes.
-Dictats ortogràfics.
-Recerca d’informació sobre algun tema.
-Realització de mural o treball en grup.
-Seguiment i control diari dels deures.
-Activitats de vocabulari.
-Portar el material per treballar.
-Presentar la feina al dia.
-Constància en la presentació dels deures.
-Participació a classe.
-Hàbit d’escriure amb lletra clara,ordenada i intel.ligible.
-Un control de cada unitat.
-Preguntes orals a classe.
-Examen o treball sobre les lectures obligatòries,les qual seran condició sine qua non per aprovar.
- Expressió  oral en valencià

 La nota dels conceptes suposarà el 40% de la nota total, i la resta, és a dir el 60%, correspondrà a 
l’avaluació dels procediments i de l’actitud.   

LLIBRES DE LECTURA

Llibre de lectura per al primer 
trimestre.

La volta al món en 80 dies
Autor: Jules Verne
Edit: Bromera.

Llibre de lectura per al segon 
trimestre.

La teixidora de la mort
Autor:Conxa López
Edit: Bruño

Llibre de lectura per al tercer 
trimestre.

La mirada d'Al-Azraa. 
Autor: Silvestre Vilaplana. 
Ed: Marfil

RECUPERACIÓ
L’avaluació serà contínua. L’alumne que suspenga haurà de fer un examen de recuperació a les proves 
extraordinàries quan s'establisca al calendari oficial. Tan sols si el professor ho estima convenient (sempre
que l’alumne tinga possibilitats d’aprovar)  farà un examen final en juny.

VALENCIÀ 2n. ESO



TALLER 2n ESO
TEXTOS LÈXIC GRAMÀTI

CA
ORTOGRAFIA LITERATURA

Unitat 1
Els orígens    
1a Av

Textos 
expositius

Ús del 
diccionari

Les 
categories 
gramaticals

Sons i grafies Relacions de la 
literatura amb 
altres arts

Unitat 2
Informació a 
l’abast          
1a Av

Publicitat 
institucional i
comercial

La derivació.
Casos 
especials

El substantiu 
i l’adjectiu: 
semàntica i 
morfologia

La sil·laba. 
Separació 
sil·làbica.
Diftongs i hiats

Tipus de 
narracions per 
l’extensió: 
microrelat, conte 
i novel·la

Unitat 3
Atentament   
1a Av

Les cartes 
personals i 
les cartes 
formals

La 
composició

Els elements 
del verb: 
persona, 
nombre, 
temps, 
aspecte, veu i
mode

L’accent i la 
dièresi.
L’accent diacrític

Les novel·les 
d’intriga i de 
terror

Calaix de 
sastre 1

Les categories gramaticals i els elements verbals. Els tipus de grafies i la separació 
sil·làbica. Les relacions de significat. La poesia visual

Unitat 4
Connectats   
2a Av

El correu 
electrònic i la
missatgeria 
instantània

Formació de 
paraules.
Prèstecs, 
neologismes 
i barbarismes

Els temps 
verbals.
Verbs 
regulars i 
verbs 
irregulars

Consonants 
nasals, oclusives 
i vibrants

Les novel·les 
d’amor

Unitat 5
Pas a pas      
2a Av

El text 
predictiu

Topònims i 
gentilicis 
d’Europa

Els pronoms 
personals 
forts. Els 
pronoms 
interrogatius

Consonants 
palatals, velars i 
geminades

Narrativa i 
cinema

Unitat 6
Tot previst    
2a Av

El text 
predictiu

Paraules tabú
i eufemismes

Els pronoms 
febles: forma
i funció

L’ortografia dels 
pronoms febles

La novel·la 
d’aventures

Calaix de 
sastre 2

Els temps verbal i els pronoms personals. Les consonants. Les instruccions. Els 
gèneres novel·lístics. Les unitats fraseològiques.

Unitat 7
Senyores, 
senyors      
3a Av

El discurs 
oral no 
espontani

Les unitats 
fraseològi-
ques

Les 
preposicions 
i les 
conjuncions

L’escriptura dels 
quantificadors

El teatre

Unitat 8
La vida en 
vers            
3a Av

El text poètic Les 
abreviacions

Oracions 
personals i 
impersonals.
Oracions 
simples i 
compostes

Els signes de 
puntuació

La poesia

Unitat 9
Un argument 
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3a Av

El text 
argumentatiu

Els falsos 
sinònims

Oracions 
compostes, 
coordinades i
subordinades

Majúscules i 
minúscules

L’assaig



                               

       OBJECTIUS MÍNIMS DE VALENCIÀ 3r ESO

1- Utilitzar el valencià per expressar-se oralment i per escrit,de manera coherent i adequada en cada situació de comunicació i en els diversos contextos.
2- Reconèixer les diverses tipologies de textos escrits,les seues estructures formals,així com fer-ne un ús correcte.
3- Utilitzar el valencià per adquirir nous coneixements i per a redactar textos propis de l’àmbit acadèmic.
4- Conèixer els principis fonamentals de la gramàtica del valencià,reconèixer les diferents unitats de la llengua i les seues combinacions.
5- Aplicar els coneixements sobre la llengua i les normes de l’ús lingüístic per a escriure i parlar amb adequació,coherència i cohesió.
6- Comprendre textos literaris utilitzant els coneixements sobre les convencions de cada gènere,els temes i motius de la tradició literària i els recursos 
estilístics.
7- Conèixer i distingir les principals èpoques literàries,els seus trets característics,les obres i les autores i autors més representatius de cada època.
8- Assolir els coneixements sobre lèxic,tipologia textual,gramàtica,ortografia i literatura corresponents.
9- Fer les lectures obligatòries,una per cada avaluació.



CONTINGUTS 3r ESO

COMPRENSIÓ
LECTORA

LÈXIC TIPUS DE TEXT GRAMÀTICA ORTOGRAFIA LITERATURA
LLENGUA I
SOCIETAT

TALLER DE
COMUNICACIÓ

UNITAT 1
Comença l'aventura
1a AVALUACIÓ

L’illa de Gont Camps semàntics i 
families lèxiques

La premsa
Els gèneres 
periodistics
La notícia

L’oració: constituents 
bàsics. Tipus 
d’oracions

Els aplecs sil·làbics: 
diftongs, tríftongs i 
hiats. L’accentuació

El fet literari. El 
naixement de la 
literatura en llengua 
romanç. Els inicis de la
nostra literatura

La diversitat 
lingüística arreu del 
mòn. Les llengües a 
Europa

Al peu de la notícia

UNITAT 2
Un univers en connexió
1a AVALUACIÓ

Eternament connectats.
Com educar en la web 
2.0

Prèstecs i 
estrangerismes

El reportage i la 
crònica

Substitució dels 
complements verbals 
per pronoms febles

L’accent diacrític. 
L’accentuació: altres 
casos particulars

La poesia 
trobadoresca. Els 
poetes del segle XIV

Multilingüisme. 
Bilingüisme 
individual, territorial i 
social

Seguint la notícia

UNITAT 3
El soroll etern
1a AVALUACIÓ

El jove Hans Locucions, frases fetes
i refranys

L’entrevista Els pronoms febles La dièresi. L’apòstrof i
la contracció

Ramon Llull i les 
quatre grans cròniques

Llengua oficial i 
llengua pròpia

Producció d’una 
entrevista

UNITAT 4
Un país de paraules
2a AVALUACIÓ

Una ciutat enjardinada.
La recuperació del 
passat

Antropònims, 
topònims i gentilicis

El guió cinematogràfic Els verbs (I): els 
irregulars de la segona 
conjugació

La esse sorda i la esse 
sonora

L’humanisme: Bernat 
Metge i Antoni Canals

Els origens de les 
llengües peninsulars

Comarques i llengües

UNITAT 5
En clau de futur
2a AVALUACIÓ

L’esgotament dels 
recursos naturals

L’habitació Els textos 
cientificotècnics

Els verbs (I): els 
irregulars de la tercera 
conjugació

Les africades palatals 
sonores g, j, tg i tj

Literatura religiosa i 
moralitzant: F. 
Eiximenis, sant V. 
Ferrer, A. Turmeda i l. 
De Villena

Les varietats 
geogràfiques: bloc 
oriental i bloc 
occidental

Producció d’un text 
cientificotècnic

UNITAT 6
La força de les paraules
2a AVALUACIÓ

Una trobada al gel La composició Els textos narratius Les formes no 
personals dels verbs. 
Les perífrasis verbals

Les palatals x, tx i ig El Segle d’Or: la 
narrativa

El dialecte central L’escriptura d’un relat

UNITAT 7
La forma de les paraules
3a AVALUACIÓ

La mà esquerra de 
Joana

La derivació El text poètic L’oració composta. 
Coordinades i 
subordinades

La h. La b i la v El segle d’Or: la 
poesia

El balear i l’alguerés Recitació d’un poema

UNITAT 8
Tots a escena
3a AVALUACIÓ

Una classe particular Els col·loquialismes i 
els disfemismes. Les 
onomatopeies

El text teatral L’oració composta: les 
subordinades 
substantives i 
adjectives

Els signes de 
puntuació (I)

El teatre medieval.
El Misteri d’Elx

El dialecte nord-
occidental

Creació d’un text 
teatral

UNITAT 9
L'era de la informació
3a AVALUACIÓ

La comunicació Reculls lèxics 
impresos i en línia

L’assaig. Els aforismesL’oració composta: les 
subordinades 
adverbials

Els signes de 
puntuació (II)

La literatura durant 
l’edat moderna

El valencià Redacció d’un text 
argumentatiu



METODOLOGIA I CRITERIS D'AVALUACIÓ
 L’alumne haurà d’identificar, relacionar, reconèixer, memoritzar tots els continguts de cada unitat.
 Estudi diari a casa.
 Realització dels exercicis, redaccions, resums, esquemes, treballs en grup, etc. 
 Lectura obligatòria dels llibres proposats pel professor (un per trimestre i imprescindible per aprovar l’assignatura).
 Comprovació de la correcció dels exercicis. 
 Expressió oral en valencià. 
 Recerca d’informació sobre temes diversos. 
 Correcció ortogràfica, lèxica i semàntica.

 L’alumne haurà de tindre una actitud de respecte i tolerància envers les opinions dels altres, de valoració de la llengua valenciana i d’interès per a
conèixer i aprendre la nostra llengua.

 Participar en les converses de la classe demanant torn de paraula, amb la mà alçada i respectant els seus companys. 

 Complir les normes de convivència i de treball.

  Portar tot el material necessari cada dia.

 S’ha d’ésser constant en la presentació dels deures.

 Capacitat de treballar autònomament i en grup.

 Caldrà que l’alumne col·labore per tal de mantenir en tot moment l’ordre en la classe, haurà de seure correctament a la cadira i no pot menjar ni 
mastegar xiclet a classe.

 Hàbit d’escriure amb lletra clara, ordenada i intel·ligible.

 Interès per la matèria.
 Material d’ús:  Valencià. Llengua i Literatura. ESO 4t, Ed. Bromera. Llibres de lectura. Llibreta o dossier on l’alumne farà els exercicis i altres 

treballs de valencià. És important que porten sempre a classe tot els materials treballats i que no ho barregen amb altres assignatures.

 L’AVALUACIÓ és CONTÍNUA; això vol dir que totes les activitats i les actituds de l’alumne són objecte d’avaluació, l’aprenentatge és un 
procés global i acumulatiu (avaluació inicial, formativa i sumativa).

 Es valorarà l’assoliment per part de l’alumne dels objectius que s’especifiquen als apartats de CONTINGUTS (es realitzaran exàmens orals i 
escrits que equivalen a un 60% de la nota), de PROCEDIMENTS I ACTITUD (s’aniran avaluant les activitats diàries objecte del dossier o 
llibreta de l’alumne, els treballs específics individuals o en grup, l’actitud de l’alumne a classe, les activitats complementàries, la lectura del 
trimestre i la resta d’objectius procedimentals i actitudinals amb una proporció del  40% de la nota).

 Es faran 3 lectures obligatòries, una per cada avaluació. Es valoraran mitjançant un examen. És obligatori aprovar les lectures per poder aprovar 
el curs. Es podran fer lectures voluntàries i exposar-les per pujar nota.





PROGRAMACIÓ DE
MILLORA DE L'APRENENTATGE I DEL RENDIMENT
(PMAR)

ÀMBIT LINGÜÍSTIC I SOCIAL   

    3r d'ESO

ÍNDEX

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES

CONTINGUTS

CRITERIS D'AVALUACIÓ



1. OBJECTIUS GENERALS

LLENGUA CASTELLANA I VALENCIANA

a) Llegir i comprendre textos per a extraure informació rellevant i distingir la seua tipologia a 
partir de la seua intenció comunicativa i d'alguns imposats pel gènere.
b) Produir textos escrits i orals a partir de la documentació, desenvolupant la imaginació, 
aportant l'opinió pròpia, donant interpretacions personals i plasmant experiències personals i
sentiments.
c) Escoltar i participar activament en tertúlies, debats i exposicions.
d) Conèixer les característiques dels textos orals, els gèneres més usuals i la comunicació 
oral radiofònica per a produir textos propis i interpretar uns altres.
e) Conèixer les característiques dels textos escrits, les seues característiques i 
especialment els gèneres d'informació i d'opinió en la premsa escrita.
 f) Valorar els aspectes comunicatius de la imatge, interpretant alguns dels seus recursos 
tècnics i comunicatius en diferents àmbits (publicitat, cinema, televisió).
 g) Conèixer les característiques de la narració, la descripció, el diàleg, l'exposició i 
l'argumentació per a reconèixer aquestes tipologies en textos d'àmbit social, acadèmic o 
periodístic.
 h) Conèixer que la llengua és un sistema organitzat en quatre nivells, les seues unitats 
d'estudi i les regles que les combinen per a crear textos.
 i) Distingir els usos de les categories gramaticals i les classes i la constitució de sintagmes.
 j) Conèixer la constitució bàsica d'una oració, reconèixer el seu subjecte o casos d' 
impersonalitat i distingir si el predicat és nominal o verbal.
 k) Reconèixer l'ús de l'atribut, del complement predicatiu, del complement directe, del 
complement indirecte, del complement circumstancial i del complement preposicional de 
règim en oracions donades.
l) Reconèixer les classes d'oracions pel tipus de predicat, per la presència o no de subjecte, 
per la seua modalitat i per la seua veu activa, passiva o passiva reflecteix.
m) Valorar la importància que adquireix la intenció comunicativa i el context per a dotar de 
sentit a un text; aprendre a classificar-ho i a reconèixer en ell les seues propietats.
n) Conèixer les relacions de significat que es donen en les paraules, els seus significats i, 
els seus agrupaments en camps semàntics i famílies lèxiques, i l'ús d'eufemismes que 
substitueixen a un tabú, consultant el diccionari.
 o) Valorar la riquesa del corpus lèxic tant del castellà  com del valencià coneixent el seu 
origen i la incorporació de préstecs a causa de raons històriques.
p) Conèixer els diferents usos (situacionals i socials) de la llengua que se separen de la 
varietat estàndard i valorar l'extensió del castellà i del valencià en el món.
q) Valorar la correcta ortografia en la producció escrita a partir del coneixement de les regles
bàsiques i la seua posterior aplicació.

CIÈNCIES SOCIALS

Geografia



a) Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales, els elements bàsics que caracteritzen 
el medi físic, les interaccions que es donen entre ells i les que els grups humans estableixen
en la utilització de l'espai i dels seus recursos, valorant les conseqüències de tipus 
econòmic, social, polític i mediambiental.
b)  Comprendre el territori com el resultat de la interacció de les societats sobre el mitjà en 
què es desemvolupen i al que organitzen.
c)  Identificar, localitzar i comprendre les característiques bàsiques de la diversitat 
geogràfica del món i de les grans àrees geoeconòmiques, així com els trets físics i humans 
d'Europa i Espanya.
d) Explicar els indicadors per a l'estudi de la població, reconèixer la distribució de la població
en el món, analitzar la seua evolució al llarg de la història i conèixer les causes de la 
migració en l'actualitat.
e) Diferenciar els elements i factors de l'activitat econòmica i identificar les principals 
característiques dels diferents sistemes econòmics.
f) Definir desenvolupament sostenible i descriure conceptes clau relacionats amb ell.
g) Conèixer, analitzar, identificar i explicar les característiques de les activitats econòmiques
del sector primari.
h) Conèixer, analitzar, identificar i explicar les característiques de les activitats econòmiques
del sector secundari.
 i) Conèixer, analitzar, identificar i explicar les característiques de les activitats econòmiques 
del sector terciari.
j) Valorar i reconèixer les desigualtats socials i econòmiques, així com els seus indicadors.
k) Manejar, comparar i interpretar gràfics relacionats amb geografia econòmica i 
demogràfica, i traure conclusions.
l) Utilitzar recursos digitals per a explicar els fenòmens relacionats amb la geografia 
econòmica i demogràfica.
ll) Identificar els principals conflictes bèl·lics actuals i relacionar-los amb les condicions 
socioeconòmiques i polítiques.
Reconèixer les mesures per a eradicar la pobresa.

LITERATURA CASTELLANA

a) Comprendre que la literatura és un acte de comunicació i com tal la manifestació 
d'actituds que responen a un moment històric per a açò és imprescindible el coneixement 
del context.
b) Conèixer les novetats en temes i formes que apareixen durant el Renaixement en autors i
obres de tots els gèneres, l'evolució del teatre i la importància que s' adquireix per a la 
societat del moment.
c)Conèixer la vida i el context de Miguel de Cervantes per a comprendre la seua obra 
poètica, dramàtica i narrativa, amb especial atenció pel Quixot.
d)Conèixer l'evolució de temes i formes en el Barroc, en autors i obres de tots els gèneres, i 
conèixer en profunditat El gos de l'hortolà.
e)Valorar la literatura dels Segles d'Or com a enriquiment cultural del que poden extraure's 
temes i valors que avui segueixen sent vigents.
f) Fer de la lectura font de plaure, d'enriquiment personal i del coneixement del món, i 
consolidar hàbits lectors.



 2. COMPETÈNCIES

Competència  lingüística :

-Desenvolupar habilitats per a comprendre els textos escrits que apareixen en la unitat 
(idees principals, intenció comunicativa, trets que configuren el seu gènere textual, recursos 
estilístics...).
-Desenvolupar habilitats per a expressar per escrit opinions i idees personals i crear textos 
d'àmbit periodístic i social per a ser exposats oralment i compartits amb els companys.
-Reconèixer la utilitat dels recursos de la llengua estudiats per al seu ús en la comunicació 
diària.
-Valorar la riquesa lèxica en l'expressió oral i escrita, i la correcció ortogràfica.
-Desenvolupar habilitats per a utilitzar els recursos de la llengua oral per a participar en 
tertúlies, debats, exposicions…
-Reflexionar sobre la pròpia experiència a partir de la lectura de textos de diversa índole.
-Valorar l'enfocament comunicatiu que aporten les imatges en diferents mitjans. -Reconèixer
la riquesa del corpus lingüístic castellà i la seua història.
-Valorar els recursos de la descripció i de l'exposició en el món acadèmic i els de 
l'argumentació per a comprendre opinions alienes i expressar opinions pròpies.
-Respectar l'ús estàndard -formal o culte- de la llengua en l'expressió escrita.
-Valorar l'extensió del castellà en el món i acceptar les seues peculiaritats lingüístiques que 
se separen de la varietat estàndard.
-Utilitzar amb propietat la terminologia específica de les Ciències Socials.
-Entendre la informació continguda en textos històrics i geogràfics senzills, i en altres fonts. 
-Localitzar, resumir i expressar idees històriques a partir d'un text.
-Argumentar el propi punt de vista en un debat de contingut social o històric.
-Interpretar imatges de caràcter geogràfic i històric.
-Sintetitzar idees en un text i relacionar-les amb altres idees proposades.
-Manejar termes bàsics de geografia econòmica.
-Usar habilitats lingüístiques per a la comprensió de fragments literaris narratius, lírics i 
dramàtics, i fomentar així el gust per la lectura.
 -Aplicar els coneixements literaris adquirits per a crear textos literaris personals.
-Llegir obres senceres i reconèixer en elles la importància del context en què es van 
escriure.

Competència matemàtica:

-Aplicar coneixements de l'escriptura de nombres en textos d'àmbit matemàtic i científic.
-Utilitzar correctament el llenguatge matemàtic per a quantificar els fenòmens socials.
 -Manejar conceptes bàsics de geografia econòmica.
-Usar amb propietat les eines matemàtiques bàsiques per a les Ciències Socials: taules de 
dades, piràmides de població, gràfics de dades socioeconòmiques o de població, mapes 
històrics, etc.
-Interpretar dades relatives als diferents indicadors demogràfics o econòmics.

Competència digital :



-Cercar, obtenir, seleccionar, processar i comunicar informació en diferents suports de les 
TIC.
-Utilitzar i descodificar llenguatges específics: textual, numèric, icònic, visual i gràfic.
-Cercar, seleccionar, processar i presentar informació a partir de fonts diverses i en formes 
variades, en relació amb els fenòmens socials, econòmics, històrics i geogràfics.
-Manejar fonts fiables per a la documentació.
-Manejar diccionaris virtuals eficaços i assegurances per a ampliar el coneixement de 
paraules i descobrir el seu origen.
-Investigar en fonts bibliogràfiques i en Internet sobre els continguts històrics i geogràfics.

Aprendre a aprendre:

-Llegir analíticament per a extraure idees bàsiques per a la comprensió d'un text.
-Utilitzar coneixements previs per a contextualitzar un text.
-Arreplegar informació obtinguda per a interpretar correctament el text.
-Treballar de manera autònoma per a controlar i autoavaluar les seues pròpies capacitats. 
-Treballar cooperativament i de manera productiva i responsable per a aconseguir un 
objectiu.
-Identificar i manejar diversitat de respostes possibles davant una mateixa situació.
-Deduir informacions més enllà de les contingudes en un text.
-Utilitzar els coneixements adquirits per a la creació de textos personals.
-Utilitzar els coneixements lingüístics per a millorar la comunicació oral i escrita.
-Aplicar les regles ortogràfiques en tots els escrits.
-Utilitzar els coneixements pragmàtics textuals per a millorar la comunicació oral i escrita. 
-Utilitzar els coneixements adquirits sobre les varietats per a saber usar la llengua en 
diferents situacions.
-Utilitzar estructures lògiques inductives o deductives per a crear textos coherents. -Manejar 
l'escriptura de símbols científics i nombres.
-Convertir idees pròpies en alguna cosa creativa.
-Utilitzar recursos per a aprendre.
-Desenvolupar la creativitat individual i compartir les noves idees amb el grup.
-Aconseguir iniciatives per a prendre partit per una o una altra opció.
-Desenvolupar l'esperit crític i l'afany de conèixer.
-Assumir tasques dins del treball cooperatiu.
-Arreplegar totes les dades per a interpretar correctament un text històric i geogràfic. 
-Aplicar tots els coneixements literaris apresos per a comentar un text i comprendre les 
obres literàries llegides.
Competències socials i cíviques

-Esforçar-se per relacionar-se amb uns altres per a participar de manera activa en els 
treballs en grup.
-Escoltar i participar de manera activa en les activitats grupals d'expressió oral (debats, 
tertúlies…).
-Participar en grup aportant la seua opinió personal de manera organitzada i respectant el 
torn de paraula en un debat.
-Fomentar capacitats per a desenvolupar l'organització en la vida privada i social. 
-Desenvolupar habilitats per a assumir les diferències entre les persones i l'acceptació 
d'aquestes.



-Reflexionar sobre alguns lacres del nostre temps: l'esclavitud, el masclisme, la pobresa, els
refugiats, els drets dels xiquets que no es compleixen, la infelicitat.
-Respectar l'ús de les llengües espanyoles diferents a la seua pròpia i dels dialectes. 
-Desenvolupar capacitats per a distingir la realitat de la ficció.
-Reflexionar sobre la situació d'Espanya com a país d'acolliment a partir del treball lingüístic 
amb un text.
-Treballar de manera cooperativa en les activitats proposades i posar en comú els resultats.
-Descobrir el significat de signes no verbals que són habituals en l'entorn social. 
-Reconèixer i identificar geogràficament territoris, paisatges i llocs relacionats amb els 
continguts d' Història i Geografia.
-Participar de manera activa en treballs grupals.
-Compartir amb uns altres una opinió personal i un treball individual.
-Compartir amb la comunitat escolar alguns esdeveniments literaris, com un certamen o la 
celebració del Dia del Llibre.

Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor.

Emprendre tasques amb planificació i responsabilitat.
Desenvolupar la capacitat creativa en les activitats d'invenció.
Aplicar coneixements gramaticals apresos per a construir enunciats correctes en la seua 
comunicació oral i escrita.
Desenvolupar la capacitat emprenedora en les activitats d'expressió que impliquen partir 
d'una experiència personal.
Reflexionar amb criteri propi sobre diferents temes al fil de la lectura.
Desenvolupar capacitats per a expressar idees personals i compartir-les amb els companys.
Llegir en públic, recitar, dramatitzar un text d'un autor o de creació pròpia.
Defensar postures personals en tertúlies i debats.
Aprendre a empatitzar per a descobrir i entendre els sentiments dels altres.
 Ser competitiu amb un mateix per a millorar l'aprenentatge.
Aconseguir propostes de solució davant situacions hipotètiques.
Desenvolupar l'esperit crític per a jutjar i valorar el llegit.
Desenvolupar la capacitat d'estudiar i explicar fenòmens quotidians, i dissenyar projectes 
d'actuació, d'acord amb l'interès general.
Planificar recerques senzilles relacionades amb les Ciències Socials, reflexionar i 
argumentar els punts de vista personals.
Potenciar l'esperit crític i el pensament original per a afrontar situacions diverses, 
qüestionant els prejudicis socials o idees preconcebudes.
 Emprendre tasques amb planificació i responsabilitat.
Aconseguir iniciatives per a prendre partit per una o una altra opció.

Consciència i expressions culturals:

 Reconèixer el valor que té l'expressió en la literatura.
 Valorar el patrimoni literari espanyol i valencià.
Gaudir llegint, creant, recitant, dramatitzant.
Reconèixer el valor creatiu que té el teatre.
Apreciar la importància que posseeix l'expressió teatral davant un públic.
Convertir idees pròpies en dibuixos creatius.



Desenvolupar el sentit de l'humor.
Reconèixer el valor transcendental que té la poesia.
Apreciar la importància que posseeix l'expressió d'emocions i de sentiments a través de la 
poesia.
Valorar la importància que posseeix el desenvolupament de la imaginació.
Manifestar sentiments personals a partir de la creació poètica. Desenvolupar el ritme i la 
musicalitat.
Desenvolupar habilitats plàstiques per a crear un decorat.
Gaudir protagonitzant un programa de televisió.
Aconseguir la satisfacció personal a partir de la creació pròpia, de la seua difusió i del 
reconeixement per part dels altres.
 Desenvolupar hàbits de lectura.
Apreciar la importància que posseeix l'expressió a través de les imatges.
 Reconèixer el valor estètic de les fonts primàries i la informació sobre el patrimoni cultural.
Conèixer, gaudir i valorar el patrimoni històric, cultural i artístic.

3. CONTINGUTS:

LLENGUA CASTELLANA

    -El text com a unitat lingüística. Classes de textos per la seua intenció comunicativa,     el 
seu àmbit i el seu gènere. Les propietats dels textos: la coherència, la cohesió i     
l'adequació.
-Lectura, comprensió i interpretació de textos seleccionats en relació a l'eix central de la 
unitat, i expressió oral i escrita.
    -La narració. Estructura i trets lingüístics dels textos narratius.
    -La descripció. Estructura i trets lingüístics dels textos descriptius. El diàleg.
    -L'exposició. L'estructura d'un text expositiu. Les característiques lingüístiques d'un     text
expositiu.

 -L'argumentació. L'estructura d'un text argumentatiu. Les característiques l    
ingüístiques d'un text argumentatiu.
    -Les categories gramaticals. Els sintagmes (nominal, adjectival adverbial, verbal i     
preposicional).
    -L'oració. El subjecte. El predicat. Els complements verbals: l'atribut, el complement     
predicat, el complement directe, el complement indirecte, el complement     circumstancial i 
el complement preposicional de règim.

CIÈNCIES SOCIALS

1. El medi físic:
Relleu del Món: Europa, Espanya i Comunitat Valenciana.
Les aigües del Món: Europa, Espanya i Comunitat Valenciana.
Els climes i paisatges del Món: Europa, Espanya i Comunitat Valenciana.
2. L'organització política del món: els Estats, l'Estat Espanyol, la Unió Europea i la 
Comunitat Valenciana.
3. L'estudi, la distribució i l'evolució de la població. Els moviments migratoris actuals.
4.  L'activitat econòmica, els sistemes econòmics i el desenvolupament sostenible.



5. Les activitats del sector primari. Paisatges agraris.
6. Les activitats del sector secundari. Indústria i construcció.
7. Les activitats del sector terciari: comerç, transport i turisme.
8. Desigualtats socials i econòmiques:  àrees geopolítiques, deute extern, conflictes actuals i
eradicació de les desigualtats.

LITERATURA

1. La literatura com a acte de comunicació.
2. El context del Segle d'Or (Renaixement i Barroc)
3. La literatura renaixentista: formes i temes.
4. La narrativa en el Renaixement.
5. Lazarillo de Tormes.
6. La poesia renaixentista: Garcilaso de la Vega, Fra Luis de León i Sant Joan de la Creu.
7. El teatre renaixentista.
8. Miguel de Cervantes. La seua obra poètica i dramàtica.
9. L'obra narrativa de Cervantes.
10. El Quixot de La Manxa.
11. La literatura barroca: formes i temes.
12. La poesia barroca: Luis de Góngora, Francisco de Quevedo i Lope de Vega.
13. La narrativa en el barroc.

LLENGUA VALENCIANA I LITERATURA

El fet literari: el naixement de la literatura en llengua romanç.
Camps semàntics i famílies lèxiques.
L'oració: constituents bàsics. Tipus d'oracions.
Pronoms febles.
L'accentuació. L'accent diacrític.
La poesia trobadoresca.
L'entrevista. Característiques i estructura.
La dièresi. L'apostrofació i contracció.
Ramon Llull i les quatre grans cròniques.
Verbs.
La essa sorda i sonora.
L'humanisme: Bernat Metge .
Els textos narratius.
Consonantisme:
a) africades palatals sonores: g, j, tg, tj.
             b) palatals: x, tx, ig.
             c) la -h, b/v.

Els signes de puntuació.

4. CRITERIS D'AVALUACIÓ



LLENGUA

- Llig i comprén un text, relacionat amb el tema de l'eix central de la unitat, reconeix la 
intenció comunicativa, alguns elements propis de la seua tipologia, el missatge ajudant-se 
de la recerca i sintetitza les idees principals.
- Produeix textos escrits per a expressar els seus sentiments, comunicar les seues 
experiències personals, exposar idees i defensar una opinió.
- Produeix textos orals per a exposar i compartir idees o defensar una opinió. -
- Escolta activament els altres, participa, respecta el torn de paraula i opina amb criteri.
- Coneix i produeix una enquesta, un discurs, una entrevista oral.
- Escolta comprensivament un programa de ràdio.
- Coneix les diferències entre la informació i l'opinió en els gèneres de la premsa escrita.
- Reconeix seqüències narratives, descriptives i dialogades en un text.
- Reconeix la importància de la descripció en textos d'àmbit acadèmic.
- Coneix l'organització d'idees i les característiques lingüístiques de la tipologia expositiva.
- Escriu un text expositiu.
- Coneix l'organització d'idees i les característiques lingüístiques de la tipologia 
argumentativa.
- Reconeix els nivells en els quals s'organitza la llengua com a sistema.
- Coneix cadascuna de les categories gramaticals i els seus usos i valors en el discurs.
Reconeix els diferents tipus de sintagmes per la seua formació.
Reconeix el subjecte i el predicat en oracions.
Coneix la regla de la concordança per a identificar el subjecte en una oració.
Distingeix la presència del subjecte, la seua absència com a subjecte omès i els casos 
d'mpersonalitat.
Distingeix predicats nominals de predicats verbals.
Diferencia l'ús d'un atribut i d'un complement predicatiu.
Diferencia l'ús d'un complement directe i d'un complement indirecte.
Diferencia l'ús d'un complement circumstancial i d'un complement preposicional de règim.
Distingeix oracions de diferents modalitats.
 Analitza sintàcticament oracions.
Reconeix la vocal tònica en una paraula i les paraules planes, agudes, esdrúixoles i 
sobreesdrúixoles i diferencia diftongs d' hiats.
Justifica les regles ortogràfiques de l'escriptura de majúscules i aplica aquests 
coneixements.
 Reconeix les diferències de significat que aporta l'ús dels signes de puntuació en la 
comunicació.

CIÈNCIES SOCIALS

Geografia

Explicar tots els indicadors relacionats amb l'estudi de la població.
Analitzar la distribució de la població i els seus condicionants.
Conèixer l'evolució de la població: cicles demogràfics.
Exposar els trets característics dels moviments migratoris actuals.
Conèixer els elements i factors de l'activitat econòmica, i analitzar les característiques de 
diversos sistemes econòmics.     



Interpretar la idea de desenvolupament sostenible i les seues implicacions.
Identificar les activitats econòmiques del sector primari.
Definir i classificar les activitats del sector secundari.
Explicar les característiques i la localització dels recursos minerals i de les fonts d'energia.
Identificar els trets principals de l'activitat industrial i diferenciar les principals àrees 
industrials del món, així com les seues característiques.
Explicar en què consisteix la deslocalització industrial.
Entendre la importància d'aconseguir un model industrial sostenible.
Comprendre la importància del sector de la construcció.
Definir, classificar i valorar la importància de les activitats del sector terciari.
Explicar què és l'activitat comercial, els tipus de comerç que existeixen i enumerar els blocs 
comercials.
Comprendre els avantatges i inconvenients dels diferents mitjans de transport.
Conèixer les característiques de l'activitat turística, així com el seu impacte mediambiental.
Identificar les desigualtats socials i econòmiques.
Analitzar les àrees en conflicte. t) Exposar les mesures per a eradicar les desigualtats.

 LITERATURA

    - Reconeix que la literatura és un acte de comunicació.
Coneix els trets del context històric, social i cultural del Renaixement i del Barroc.
Reconeix temes i formes en textos renaixentistes.
Reconeix els trets més excel·lents de la narrativa idealista del Renaixement.
Coneix en profunditat  El Lazarillo de Tormes i aplica aquests coneixements en el comentari 
de tres fragments de la novel·la.
Comprèn la poesia del Renaixement a partir del context i la vida dels seus autors,
i de l'evolució de temes i formes en aquest període.
Reconeix la personalitat de Cervantes i les seues vivències en la lectura de diversos 
fragments de les seues obres.
Coneix en profunditat El Quixot i reconeix en alguns fragments valores com l'heroisme, 
l'idealisme i l'humor.
Reconeix temes i formes en textos barrocs.
Comprèn la poesia del Barroc a partir del context i la vida dels seus autors, i de l'evolució de
temes i formes en aquest període.
Reconeix les novetats que van aportar Lope de Vega i Calderón de la Barca al teatre 
espanyol i coneix a fons una obra sencera (El gos de l'Hortolà) .
Gaudeix amb la lectura i desenvolupa hàbits lectors.



            

                OBJECTIUS MÍNIMS DE VALENCIÀ 4t ESO

1- Utilitzar el valencià per expressar-se oralment i per escrit,de manera coherent i adequada en cada situació de comunicació i en els diversos contextos.
2- Reconèixer les diverses tipologies de textos escrits,les seues estructures formals,així com fer-ne un ús correcte.
3- Utilitzar el valencià per adquirir nous coneixements i per a redactar textos propis de l’àmbit acadèmic.
4- Conèixer els principis fonamentals de la gramàtica del valencià,reconèixer les diferents unitats de la llengua i les seues combinacions.
5- Aplicar els coneixements sobre la llengua i les normes de l’ús lingüístic per a escriure i parlar amb adequació,coherència i cohesió.
6- Comprendre textos literaris utilitzant els coneixements sobre les convencions de cada gènere,els temes i motius de la tradició literària i els recursos 
estilístics.
7- Conèixer i distingir les principals èpoques literàries,els seus trets característics,les obres i les autores i autors més representatius de cada època.
8- Assolir els coneixements sobre lèxic,tipologia textual,gramàtica,ortografia i literatura corresponents.
9- Fer les lectures obligatòries,una per cada avaluació.



 CONTINGUTS 4t ESO

COMPRENSIÓ
LECTORA

LÈXIC TIPUS DE TEXT GRAMÀTICA ORTOGRAFIA LITERATURA
LLENGUA I   

          SOCIETAT
TALLER DE

COMUNICACIÓ
UNITAT 1
Un lloc en el món
1aAVALUACIÓ

Un inici difícil El diccionari 
convencional. 
Interpretació de les 
informacions 
lingüístiques

Els discursos orals no 
espontanis.
La conferència

El verb: característiques 
generals

El sistema vocàlic.
Interferències 
vocàliques

Renaixença i 
romanticisme: període 
històric i corrent estètic

La Renaixença: la 
recerca d’un model 
lingüístic.
El model culte

Preparem una exposició oral

UNITAT 2
Oportunitat de futur
1a AVALUACIÓ

Sense escapatòria Ús dels diccionaris en 
línia i dels diccionaris 
específics

El currículum Les conjugacions 
verbals.
Paradigmes regulars

El sistema consonàntic. 
Sonoritat, punt i mode 
d’articulació

El modernisme La Renaixença.
El model popular

Preparem i representem una 
entrevista de treball

UNITAT 3
L’era de la 
comunicació
1a AVALUACIÓ

Parlant la gent s’enten Els préstecs i els 
neologismes

El correu electrònic i la 
missatgeria instantània

Verbs irregulars de la 
primera i la tercera 
conjugació

Fenòmens consonàntics:
sonorització, 
ensordiment, 
emmudiment i 
geminació

El noucentisme El procés de 
normativització de la 
llengua

Recuperem paraules en perill 
de desaparéixer

UNITAT 4
A l’avanguardia
2a AVALUACIÓ

Un dolor inesperat Les abreviacions: 
abreviatures, símbols, 
sigles i acrònims

Textos tipificats: 
sol·licitud, reclamació i 
recurs

Verbs irregulars de la 
segona conjugació

Els pronoms febles: 
formes i combinacions

Les avantguardes L’estàndard i els mitjans
de comunicació

Construïm i recitem una 
poema avantguardista

UNITAT 5
Un món de llengües
2a AVALUACIÓ

Tot un enigma Els traductors 
automàtics bilingües i 
multilingües

Textos i mitjans de 
comunicació

Oracions compostes Els correctors 
ortogràfics

La poesia de postguerra Contacte de llengües:
El bilingüisme

Preparem i organitzem un 
debat

UNITAT 6
Esclat vital
2a AVALUACIÓ

Descobrint l’amor L’enciclopèdia.
Enciclopèdies 
tradicionals i en línia

L’anunci publicitari Oracions compostes 
coordinades

Elements tipogràfics: 
l`ús de les majúscules i 
la cursiva

La narrativa de 
postguerra

Contacte de llengües: la 
diglòssia i la substitució 
lingüística

Preparem i organitzem una 
tertúlia literària dialògica

UNITAT 7
Comença l’espectacle
3a AVALUACIÓ

El lleure Repàs de lèxic (I). 
Monosèmia, polisèmia i
homonímia

El fullet informatiu Oracions subordinades 
substantives, adjectives i
adverbials

Elements tipofràfics: els
guions curts i llargs, els 
parèntesis i els 
claudàtors

El teatre de postguerra. 
Les noves tendències 
teatrals

La situació legal del 
valencià.
L’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua

Preparem i organitzem una 
representació teatral

UNITAT 8
Qué en penseu?
3a  AVALUACIÓ

La nostra terra Repàs de lèxic (II). Les 
relacions de significat: 
sinònims, antònims, 
hiperònims i hipònims

Els textos 
argumentatius. Textos 
periodístics d’opinió

Oracions subordinades 
causals, consecutives i 
concessives

Repàs d’algunes grafies 
(I): les consonants 
alveolars fricatives i la 
ele geminada

L’assaig de postguerra Actituds lingüístiques i 
prejudicis

Preparem i interpretem un 
monòleg

UNITAT 9
Mirem endavant
3a  AVALUACIÓ

Les mentides de la 
memòria

Prefixos i sufixos 
grecollatins, i locucions 
llatines

Els textos expositius de 
l’àmbit acadèmic

Oracions subordinades 
condicionals i finals. Les
formes no personals del 
verb: remarques

Repàs d’algunes grafies 
(II): les palatals 
fricatives i africades, la 
h, la b i la v

La literatura actual Els estereotips i el 
llenguatge 
discriminatori

Preparem una representació 
petxa-kutxa



METODOLOGIA I CRITERIS D'AVALUACIÓ
 L’alumne haurà d’identificar, relacionar, reconèixer, memoritzar tots els continguts de cada unitat.
 Estudi diari a casa.
 Realització dels exercicis, redaccions, resums, esquemes, treballs en grup, etc. 
 Lectura obligatòria dels llibres proposats pel professor (un per trimestre i imprescindible per aprovar l’assignatura).
 Comprovació de la correcció dels exercicis. 
 Expressió oral en valencià. 
 Recerca d’informació sobre temes diversos. 
 Correcció ortogràfica, lèxica i semàntica.
 L’alumne haurà de tindre una actitud de respecte i tolerància envers les opinions dels altres, de valoració de la llengua valenciana i d’interès per 

a conèixer i aprendre la nostra llengua.
 Participar en les converses de la classe demanant torn de paraula, amb la mà alçada i respectant els seus companys. 
 Complir les normes de convivència i de treball.
  Portar tot el material necessari cada dia.
 S’ha d’ésser constant en la presentació dels deures.
 Capacitat de treballar autònomament i en grup.
 Caldrà que l’alumne col·labore per tal de mantenir en tot moment l’ordre en la classe, haurà de seure correctament a la cadira i no pot menjar ni 

mastegar xiclet a classe.
 Hàbit d’escriure amb lletra clara, ordenada i intel·ligible.
 Interès per la matèria.
 Valencià. Llengua i Literatura. ESO 4t, Ed. Bromera
 Llibres de lectura.
 Llibreta o dossier on l’alumne farà els exercicis i altres treballs de valencià. És important que porten sempre a classe tot els materials treballats i 

que no ho barregen amb altres assignatures.
 L’AVALUACIÓ és CONTÍNUA; això vol dir que totes les activitats i les actituds de l’alumne són objecte d’avaluació, l’aprenentatge és un 

procés global i acumulatiu (avaluació inicial, formativa i sumativa).

 Es valorarà l’assoliment per part de l’alumne dels objectius que s’especifiquen als apartats de CONTINGUTS (es realitzaran exàmens orals i 
escrits que equivalen a un 60% de la nota), de PROCEDIMENTS I ACTITUD (s’aniran avaluant les activitats diàries objecte del dossier o 
llibreta de l’alumne, els treballs específics individuals o en grup, l’actitud de l’alumne a classe, les activitats complementàries, la lectura del 
trimestre i la resta d’objectius procedimentals i actitudinals amb una proporció del  40% de la nota).

 Es faran 3 lectures obligatòries, una per cada avaluació. Es valoraran mitjançant un examen. És obligatori aprovar les lectures per poder aprovar 
el curs. Es podran fer lectures voluntàries i exposar-les per pujar nota.



  OBJECTIUS MÍNIMS DE VALENCIÀ  1r BAT

1- Dominar tant l’expressió oral com l’escrita.
2- Expressar-se amb fluïdesa i correcció.
3- Ser capaç d’analitzar,explicar i produir textos orals i escrits,de diversos àmbits,amb 
correcció,coherència,cohesió i adequació.
4- Assolir els coneixements sobre els moviments literaris,autors,obres i gèneres.
   - Comprendre textos literaris utilitzant els coneixements sobre les convencions de cada gènere,els 
temes i motius de la tradició literària i els recursos estilístics.
   - Conèixer i distingir les principals èpoques literàries,els seus trets característics,les obres i les 
autores i autors més representatius de cada època.
5- Assolir els coneixements per a poder fer un comentari de text.
6- Fer les lectures obligatòries,una per cada avaluació.

TEMPORALITZACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DE 1r DE BAT

SEQÜENCIACIÓ PER UNITATS

Unitat 1: Els orígens lingüístics i literaris

Idees prèvies

Cronologia. Del segle IX al segle XIII

Història de la literatura i de la llengua: els orígens lingüístics i literaris

La Romània i les llengües romàniques 

El naixement de la llengua (segles VIII-XIII) 

Els trobadors i els joglars 

L’amor cortés 

La poesia entre els trobadors i Ausiàs Marc (segles XIII-XV)

Comunicació: la comunicació

Els elements de la comunicació 

El codi lingüístic i el no lingüístic. El llenguatge 

Les funcions del llenguatge 

Estudi de la llengua: la fonologia

Fonologia i fonètica

El sistema vocàlic. Vocals obertes i tancades

El sistema consonàntic. Sonoritat, punt i mode d’articulació.

L’alfabet i l’ortografia 

Comentari de textos: presentació, resum, tema i finalitat

Pas previ: lectura i situació de comunicació

Primer pas: presentació i argument

Segon pas: tema i finalitat del text 

Norma i ús: 

L’apostrofació, l’accent i la dièresi, el guionet 



Unitat 2: La historiografia medieval

Idees prèvies

Cronologia. Segles XIII i XIV 

Història de la llengua i de la literatura: la historiografia medieval

L’expansió de la llengua als segles XIII i XIV

La literatura èpica: les cançons de gesta

La prosa historiogràfica: les quatre grans cròniques 

Comunicació: la variació lingüística 

La variació lingüística 

Llengua i dialecte 

Variants diastràtiques o sociolectes

Variants diafàsiques o registres

La norma i la varietat estàndard 

Els prejudicis lingüístics 

Estudi de la llengua: la morfologia

Morfologia 

Les categories gramaticals

Comentari de textos: l’estructura del text (I)

L’estructura del text (I) 

Norma i ús

Els fonemes fricatius alveolars

Unitat 3: Prosa religiosa, didàctica i satírica

Idees prèvies

Cronologia. Segles XIV i XV

Història de la de la llengua i de la literatura: la prosa religiosa, didàctica i satírica

Naixement de la prosa literària 

Funció de la prosa literària

Prosa didàctica, religiosa i moralitzant

Autors més destacats 

Literatura satírica

Comunicació: el text 

Àmbits d’ús i grau de formalitat

Llengua oral i llengua escrita

Text i comunicació

Les propietats del text

Estudi de la llengua: la sintaxi (I) 

L’oració

El sintagma 

Les funcions sintàctiques 

Comentari de textos: l’estructura del text (II)

L’argumentació

L’estructura dels textos argumentatius 

Norma i ús



Els fonemes oclusius 

Unitat 4: Prosa humanística i narrativa

Idees prèvies 

Cronologia. Segles XIV i XV

Història de la llengua i de la literatura: la prosa humanística i narrativa

Crisi del feudalisme i de la cultura medieval

L’esperit humanista

La literatura narrativa

La novel·la cavalleresca

Comunicació: la tipologia textual 

Tipologia textual i comunicació

Àmbits d’ús i tipus de text

Estudi de la llengua. La sintaxi (II)

Oracions simples

Oracions compostes 

Comentari de textos: recapitulació 

Norma i ús

Ortografia de b i v 

Unitat 5: La poesia del segle d’or 

Idees prèvies 

Cronologia. Segle XV 

Història de la llengua i de la literatura: la poesia del segle d’or 

La normalitat plena de la llengua 

Els valencians, la cultura i la llengua 

La modernització de la poesia 

La poesia a la València del segle XV. Tendències literàries 

Tècniques d’estudi: la definició, el resum i l’examen 

Definició de conceptes 

El resum 

L’examen. Com enfrontar-s’hi? 

Estudi de la llengua: la lexicologia 

Components bàsics del lèxic. La doble articulació del llenguatge 

Creació lèxica 

Les locucions 

El lèxic i el diccionari 

Comentari de textos: anàlisi fònica de la forma. Mètrica, rima i estrofisme 

Còmput sil·làbic i llicències mètriques 

Cesura, encavallament i estrofisme 

La rima 

El ritme 

Recursos fònics 

Norma i ús

Els fonemes palatals 



Unitat 6: La Decadència literària

Idees prèvies 

Cronologia. Els segles XVI, XVII i XVIII 

Història de la llengua i de la literatura: la Decadència literària 

La llengua als segles XVI, XVII i XVIII. El procés de substitució lingüística 

El concepte de Decadència 

La literatura dels segles XVI i XVII 

El segle XVIII 

La literatura popular i populista 

Tècniques d’estudi: tècniques de síntesi 

El guió 

El mapa conceptual 

L’esquema 

El quadre sinòptic 

Estudi de la llengua: la dixi 

La situació i els participants en la comunicació 

La dixi. Classes 

La impersonalitat 

Comentari de textos: caracterització del text (I) 

La variació lingüística 

Norma i ús

Formació del gènere i del nombre 

Unitat 7: La Renaixença

Idees prèvies 

Cronologia. El segle XIX 

Història de la llengua i de la literatura: la Renaixença 

La llengua al segle XIX 

El Romanticisme 

La Renaixença 

Tècniques d’estudi: la recerca i la planificació d’un treball 

La bibliografia. La fitxa bibliogràfica 

La base de dades 

La planificació 

Estudi de la llengua: les veus del text 

Les veus del text: la polifonia 

El discurs citat 

Comentari de textos: caracterització del text (II) 

Les funcions lingüístiques i la polifonia 

Norma i ús

Remarques sobre els signes de puntuació 



Unitat 8: La prosa i el teatre de la Renaixença

Idees prèvies 

Cronologia. El segle XIX 

Història de la llengua i de la literatura: la prosa i el teatre de la Renaixença 

Les polèmiques lingüístiques 

La prosa de la Renaixença 

Narrativa realista i naturalista 

El teatre de la Renaixença 

Tècniques d’estudi: l’elaboració d’un treball 

Fases d’elaboració d’un treball 

Estudi de la llengua: la subjectivitat en el text 

La modalització 

Marques lingüístiques de la modalització 

Comentari de textos: caracterització del text (III) 

La modalització 

Norma i ús

La composició de textos amb ordinador, consells sobre l’adequació 

PRIMERA AVALUACIÓ: UNITATS 1, 2, 3

SEGONA AVALUACIÓ: UNITATS 3, 4, 5

TERCERAAVALUACIÓ: UNITATS 5, 6, 7, 8

 METODOLOGIA I CRITERIS D'AVALUACIÓ

Caldrà:

Portar el material per treballar
Presentar la feina al dia
 Constància en la presentació dels deures
Participació a classe
Hàbit d’escriure amb lletra clara, ordenada i intel·ligible
Interés per la matèria
Acompliment de les normes de convivència
Activitat d’autoavaluació d’actitud i hàbits
Ús correcte de l’agenda  escolar
Respecte als companys que tenen més dificultats i al treball del professor/a amb ACI’s
Capacitat de treballar autònomament i en grup
Atenció respectuosa al professor/a 
Millora en les faltes ortogràfiques, lèxiques i sintàctiques

Fer correccions a classe

Fer preguntes orals a classe
Controls



Comentaris de text
Examen sobre les lectures obligatòries (tres lectures, una per avaluació). És obligatori aprovar les 
lectures per poder aprovar el curs. Es poden fer lectures voluntàries i exposar-les per pujar nota.

La qualificació obtinguda per l’alumne/a serà la mitjana entre les diferents proves específiques, 
orals i/o escrites, realitzades durant cada trimestre.
En aquestes proves s’avaluarà no sols la comprensió i utilització adequada desl continguts 
treballats, sinó també la coherència i cohesió dels textos, la seua adequació al context i la correcció 
ortogràfica, gramatical i lèxica.
A més, es tindrà també en compte en la qualificació final:
-l’assitència regular a classe
-el treball diari de l’alumne/a a classe
-l’actitud de l’alumne/a
-els treballs voluntaris realitzats per pujar nota
Aquests criteris poden significar una variació d’un 10% respecte a la qualificació obtinguda en les 
proves, però cal tindre en compte que la nota final resultant partirà del 5 mínim en les proves.

L’avaluació és contínua, això vol dir que:

 S’avaluarà l’actitud i la feina realitzada dia a dia.
  Totes les activitats i les actituds de l’alumne són objecte d’avaluació.
 L’aprenentatge ha de ser un procés global i acumulatiu. Per tant, a mesura que 

avance l’etapa educativa, s’anirà avaluant el progrés seguit per l’alumne des del 
principi fins el final del període avaluat.

Seran objecte d’avaluació:

 les activitats diàries objecte del dossier de l’alumne.
 Els treballs específics individuals o en grup.
 Les activitats complementàries.
 Els exàmens que incidiran en l’avaluació formativa i sumativa.

Avaluació inicial

Servirà per conèixer el punt de partida dels alumnes i la repercussió que puga tenir en 
l’adaptació dels continguts de la programació del crèdit, en la possible flexibilitat dels 
criteris d’avaluació i la metodologia.

Avaluació formativa

Permet conèixer el procés d’aprenentatge de l’alumne i ajustar l’ajut pedagògic i didàctic. 
És imprescindible disposar dels recursos i instruments necessaris per obtenir la suficient 
informació sobre l’evolució de l’alumne.

Avaluació sumativa

Ha de permetre determinar si s’han aconseguit o no, i fins a quin punt, les intencions educatives.
El professor tindrà en compte el caràcter progressiu de la matèria.



Temporalització de la Programació de 2n Batxillerat
Valencià: Llengua i Literatura

OBJECTIUS
El Batxillerat contribuirà a desenvolupar en l’alumnat les capacitats que els permetran:
a) Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una
consciència cívica responsable, inspirada pels valors de la Constitució Espanyola
així com pels drets humans, que fomente la coresponsabilitat en la construcció
d’una societat justa i equitativa.
b) Consolidar una maduresa personal i social que els permeta actuar de forma
responsable i autònoma i desenvolupar el seu esperit crític. Preveure i resoldre
pacíficament els conflictes personals, familiars i socials.
c) Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar i
valorar críticament les desigualtats existents i impulsar la igualtat real i la no
discriminació de les persones amb discapacitat.
d) Consolidar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries
per a l’eficaç aprofitament de l’aprenentatge, i com a mitjà de desenvolupament
personal.
e) Dominar, tant en l’expressió oral com en l’escrita, el valencià i el castellà.
f ) Expressar-se amb fluïdesa i correcció en una o més llengües estrangeres.
g) Utilitzar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la
comunicació.
h) Conéixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus
antecedents històrics i els principals factors de la seua evolució. Participar de forma
solidària en el desenvolupament i la millora del seu entorn social.
i ) Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les habilitats
bàsiques pròpies de la modalitat triada.
j ) Comprendre els elements i els procediments fonamentals de la investigació i dels
mètodes científics. Conéixer i valorar de forma crítica la contribució de la ciència i la
tecnologia en el canvi de les condicions de vida, així com consolidar la sensibilitat i
el respecte envers el medi ambient.
k) Consolidar l’esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa,
treball en equip, confiança en un mateix i sentit crític.
l ) Desenvolupar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com a fonts
de formació i d’enriquiment cultural.
m) Utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el desenvolupament personal i social.
n) Consolidar actituds de respecte i prevenció en l’àmbit de la seguretat viàri

METODOLOGIA I CRITERIS D'AVALUACIÓ
L’avaluació serà contínua i els procediments per a la seua realització diversificats tenint en
compte els diversos elements del currículum.

La  qualificació  obtinguda  per  l’alumne/a  serà  la  mitjana  entre  les  diferents  proves
específiques, orals i/o escrites, realitzades durant cada trimestre.

Aquestes proves seran, com a mínim, dos per avaluació i podran incloure qüestions de
diferents tipus : sobre els conceptes treballats, comentari de text, de control de literatura,
gramaticals, de producció de textos,etc.

En  aquestes  proves  s’avaluarà  no  sols  la  comprensió  i  utilització  adequada  dels



continguts treballats, sinó també la coherència i cohesió dels textos, la seua adequació al
context i la correcció ortogràfica, gramatical i lèxica. Pel que fa a aquest últim punt, es
descomptaran 0,05 punts per error gramatical i /o d’expressió.

A més,  es  tindrà  també en compte,  en  la  qualificació  final:  a)  L’assistència  regular  a
classe;  b)  el  treball  diari  de  l’alumne/a  a  classe  ,  a  partir  del  control  de  les  seues
intervencions orals i de la realització de totes les activitats proposades, individuals i en
grup, realitzades en diferents situacions, les quals poden comportar treball fora de l’aula;
c) la capacitat d’autoavaluació i d’autocorrecció dels textos i activitats, d’acord amb les
orientacions del professorat; d) les actituds de l’alumne /a pel que fa a la cooperació i
participació  a  l’aula  i  al  manteniment  d’actituds  lingüístiques  no  discriminatòries  i
afavoridores del diàleg i la normalització de la llengua.

Aquests criteris poden significar una variació de fins a un 20% respecte a la qualificació
obtinguda en les proves , però cal tindre en compte que només s’aprovarà l’assignatura
obtenint una mitjana de 5 en les proves teòriques.

PLA DEL CURS

PRIMER TRIMESTRE
- Unitat 1 .Estudi del discurs

- Els textos retòrics
      Estudi de la llengua

- Conjugacions i irregularitats de totes les conjugacions.
- Valor anafòric dels temps verbals.
- Esquema general de comentari (capacitat d’anàlisi i síntesi)
LITERATURA: L’assaig des de 1939 fins a l’actualitat. L’obra assagística de

Joan Fuster.  Diccionari  per  a ociosos.  Selecció de 8 entrades:  «Cadira»,  «Covardia»,
«Escepticisme», «Gent», «Lectura», «Rellotge», «Ser», «Xenofòbia».

- Unitat 2. Estudi del discurs: els textos expositius

- La cohesió lèxica
- Comentari de textos: el resum, el tema, elements paratextuals.
- LITERATURA: L’assaig des de 1939 fins a l’actualitat. L’obra assagística de Joan

Fuster.  Diccionari  per  a  ociosos.  Selecció  de  8  entrades:  «Cadira»,  «Covardia»,
«Escepticisme», «Gent», «Lectura», «Rellotge», «Ser», «Xenofòbia».

SEGON TRIMESTRE

- Unitat 3. Estudi del discurs
- Els textos expositius (II) i  argumentatius (I).Gèneres periodístics informatius.
- Els connectors textuals. Tipologia.
- Comentari de textos: el tema i la tesi.
-LITERATURA:  La  narrativa  des  de  1939  fins  a  l’actualitat.  L’obra  narrativa  de

Mercè Rodoreda. La plaça del Diamant.
- Unitat 4 . Estudi del discurs

- Els textos argumentatius (II). L’assaig. L’article d’opinió.
- La variació lingüística. Dialectes consecutius i constitutius.
- Comentari de textos: finalitat, tipus de text, àmbit d’ús i gènere.



-  LITERATURA: La narrativa des de 1939 fins a l’actualitat.  L’obra narrativa de
Mercè Rodoreda. La plaça del Diamant- 
- Unitat 5.Estudi del discurs

-Els textos instructius (jurídics i administratius)
-Estudi de la llengua: Els pronoms: febles, no personals, relatius.
-Comentari de textos: el canal, els participants. Polifonia i intertextualitat.
-LITERATURA:  El  teatre des de 1939 fins a l’actualitat.  L’obra teatral  de Rodolf

Sirera. El verí del teatre

TERCER TRIMESTRE

- UNITAT 6. La sociolingüística. Llengües en contacte. Bilinguisme.Diglòssia.
-Estudi del discurs: els textos instructius(II) Finalitat. Característiques.Estructura.
-Estudi de la llengua: les preposicions.
-Comentari de textos: Modalització, pressuposicions. Modalitat oracional.
-LITERATURA:  El  teatre des de 1939 fins a l’actualitat.  L’obra teatral  de Rodolf

Sirera. El verí del teatre
-  UNITAT  7.  Estudi  del  discurs:  els  textos  predictius.Temps  verbals  predictius,  de
possibilitat i condicionals.

- Estudi de la llengua: Remarques sobre l’article.
- Comentari de textos: mecanismes de cohesió lèxica i gramatical.
- LITERATURA: La poesia des de 1939 fins a l’actualitat. L’obra poètica de Vicent

Andrés  Estellés.  Llibre  de  meravelles.  Selecció  de  10  poemes:  «Un entre  tants  com
esperen  i  callen»,  «No  escric  èglogues»,  «Demà  serà  una  cançó»,  «Els  amants»,
«L’estampeta», «Cant de Vicent», «Temps», «Ací», «Per exemple», «Assumiràs la veu
d'un poble».
-  UNITAT 8.  Situació  sociolingüística  actual.El  marc  legal.  Monolingüisme.autonomia  i

      federalisme lingüístic.
      -Estudi  del  discurs:  textos  retòrics  (II):  el  discurs  publicitari.Ètica  i

publicitat.Imatge i retòrica.
      -Estudi de la llengua: Tipus d’oracions.Simples i compostes.La coordinació.La

subordinació.
      - Comentari de textos: valoració personal.
      -  LITERATURA: La poesia des de 1939 fins a l’actualitat. L’obra poètica de

Vicent Andrés Estellés. Llibre de meravelles. Selecció de 10 poemes: «Un entre tants com
esperen  i  callen»,  «No  escric  èglogues»,  «Demà  serà  una  cançó»,  «Els  amants»,
«L’estampeta», «Cant de Vicent», «Temps», «Ací», «Per exemple», «Assumiràs la veu
d'un poble».

LECTURES:

1r trimestre: Fuster, Joan. Diccionari per a ociosos. Edicions 62
2n trimestre: Rodoreda, Mercè. La plaça del diamant, Editorial Bromera.
3r trimestre:

- Sirera, Rodolf. El verí del teatre, Edicions 62
- Estellés, Vicent Andrés, Llibre de meravelles, 3 i 4

El llibre de text per als alumnes és:  Valencià, Llengua i literatura, Batxillerat 2, Ed Anaya.



PROGRAMACIÓ NOUVINGUTS 
ÀREA: LLENGUA VALENCIANA 

Justificació
• El grup de nouvinguts està compost per  alumnes de diferents països de 

procedència. Les seues edats estan compreses entre els dotze i els quinze anys 
(1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO) no obstant això, el nivell del grup és el 
mateix, atès que tots porten poc temps en la Comunitat Valenciana. Tots els 
alumnes i les alumnes del grup tenen nocions de castellà i també d'anglés.

• Les classes es repartiran en tres sessions setmanals de cinquanta-cinc minuts de
durada. Els treball, encarà que serà independent d'allò que faran a la seua aula 
ordinària de Valencià, sempre es farà en coordinació amb els seus professors i 
professores de la matèria. 

• Aquest document té com a finalitat facilitar la tasca tan important per al futur de
la nostra cultura, com és el de l’ensenyament del valencià als xiquets i xiquetes  
que s’incorporen de forma tardana al nostre sistema educatiu. 

Objectius generals
• Comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles 

que permetin satisfer les primeres necessitats 
• Presentar-se i presentar una tercera persona 
• Demanar i donar informació sobre ell mateix (on viu, etc.), gent que coneix i 

coses que té 
• Interactuar de manera senzilla 

Objectius específics
• Comprensió oral. 

Els alumnes hauran de ser capaços de: 
-Reconèixer paraules usuals (tant aquelles que anomenen objectes o conceptes 
ja prèviament coneguts per ells com les que anomenen objectes o conceptes que
els resulten nous però que els comencen a resultar familiars) 
-Reconèixer expressions molt bàsiques sobre temes de l’entorn immediat 

• Expressió oral. 
Els alumnes hauran de ser capaços de: 
-Utilitzar un repertori bàsic de paraules, expressions i frases senzilles 
relacionades amb detalls personals, per descriure el lloc on viuen, les persones 
que coneixen... 

• Interacció oral. 
Els alumnes hauran de ser capaços de: 
-Formular i respondre preguntes senzilles sobre temes quotidians o relacionats 
amb l’entorn i les necessitats immediates 
-Comunicar-se de manera senzilla (entenet que l’interlocutor parlarà a poc a poc,
repetirà si cal i ajudarà a formular allò que l’aprenent vol comunicar) 

Metodologia 
• Fonamentada en establir connexions entre els coneixements previs escolars o 

personals i els aprenentatges nous.
• Treball col·laboratiu i l’aprenentatge entre iguals.
• Eminentment pràctica enfocada a desenvolupar les quatre habilitats lingüístiques 

(comprendre, parlar, escriure i llegir) a fi d’afavorir la integració en la nostra 
cultura.

Organització de tasques 
• Proporcionar estratègies d’autonomia en el treball personal a partir de l’ús de 

pautes, observació de models, reelaboració d’activitats pròpies...
• Donar més temps per realitzar les tasques.



• Fer les tasques més reduïdes. 
Interaccions a l’aula

• Facilitar suports i bastides que permetin comprendre i seguir les explicacions del 
docent, com per exemple el suport visual.

• Fer servir frases breus i ben estructurades.
• Oferir recordatoris/pautes/referents per als aprenentatges .
• Promoure activitats que afavoreixin l’ajuda mútua, l’aprenentatge entre iguals i el

treball cooperatiu.
• Proporcionar pautes per ajudar els alumnes nous a presentar-se davant els seus 

iguals.
• Repetir  instruccions verbals emfatitzant paraules claus.
• Afavorir la comunicació amb activitats basades en l’oralitat, antireactivitat, 

funcionalitat i sistematització. 
• Llegir en veu alta de manera assídua per fer de model lector.  

Avaluació, valoració i correcció de les tasques
• Fer reconeixements de l’esforç personal i tindre en compte l'evolució particular 

de cada alumne.
• Considerar l’error com a port de la millora del procés d’aprenentatge i evitar-ne 

les valoracions negatives. 
• Durant les proves assegurar-se que l’alumnat ha entès bé les preguntes que se li

formulen. 

Materials i recursos
• Llibres de text editorial Bromera: Benvinguts bàsic (6 unitats)/ Benvinguts 1 (9 

unitats)/ Benvinguts 2 (11 unitats)
• CD Registres àudio-visuals
• Diccionari visual
• Altres materials: es faran activitats comunicatives relacionades amb els 

interessos de l'alumnat (jocs, curiositats, creativitat...) relacionades amb les 
necessitats de comunicació de la vida quotidiana. El llenguatge serà l'instrument 
que regularà aquestes activitats. 



CONTINGUTS BENVINGUTS BÀSIC
UNITATS GRAMÀTICA ORTOGRAFIA LÈXIC FÒRMULES DE

CONTACTE

1.Ja hem 
arribat!

-Les vocals
-El gènere de 
l'adjectiu (1)
-Els gentilicis

-Les vocals
-L'accentuació (1)
-Els signes 
d'exclamació i 
d'interrogació

-Els països 
-Els animals (1)
-El futbol
-Els nombres (1)
-Els mitjans de transport

-Les salutacions(1)
-Les presentacions (1)
-Saber la nacionalitat
-Saber com ha arribat algú

2.En família -Els articles definits 
(1)
-El nombre del 
substantiu
-Els verbs ser i viure
-L'alfabet

-Ús de les 
majúscules

-Els noms propis
-Les relacions personals i 
familiars
-Els nombres (2)
-El tipus d'habitatges
-Els serveis (1)

-Les presentacions (2)
-Preguntat on viu algú
-Saber què és alguna cosa
-Preguntat la finalitat
-Preguntar l'hora

3.Ací vivim -Els articles definits 
(2)
-Els verbs posar i voler
-El diminutiu
-Ús de l'impersonal:hi 
ha

-Ús de c/q -Les parts de la casa
Els mobles i els objectes 
domèstics
-Els aliments (1)

-Usar fórmules de cortesia
-Preguntar com es troba 
algú i on està alguna cosa
-Invitar algú
-Donar les gràcies

4.Anem a 
classe

-Els articles definits(2)
-Les contraccions
-Els demostratius
-La síl·laba
-Els verbs fer i jugar

-Ús de g/gu -Els materials i les 
instal·lacions escolars
-El diccionari
-Els dies de la setmanal
-Els mesos de l'any
-Les estacions
-L'oratge

-Les salutacions(3)
-Saber la quantitat de coses
que hi ha
-Preguntat què està fent 
algú
-Preguntar de qui és alguna
cosa
-Saber per a què servix 
alguna cosa
-Saber la data i l'oratge

5.Anem a 
comprar

-Els verbs tindre, 
comprar, menjar, 
dormir, córrer i beure
-L'article indefinit
-El gènere
-El nombre
-Els antònims (1)

-ús de r i rr -Els colors
-les parts del cos
-les botigues

-Saber el preu de les coses
-Informar-se del que es ven
en una botiga.

6.Ens 
divertim!

-El verb anar
-Els antònims(2)
-Els quantitatius

-Ús dels dígrafs -Les comarques
-Els nombres (3)
-Les activitats de temps 
lliure
-Les fruites

-Preguntar com es va a un 
lloc
-Saber desplaçar-se



CONTINGUTS BENVINGUTS 1
UNITATS GRAMÀTICA ORTOGRAFIA LÈXIC FÓRMULES DE

CONTACTE

Unitat inicial.
Ens 
presentem

-Qui som?
-On vivim?
-Què ens representa?
-Com és este quadern?

1.Qui eres? -Els verbs ser i dir-se
-L'alfabet
-Les vocals

-Les majúscules -Els noms propis
-Les relacions familiars
-Els animals(1)
-Els gentilicis

-Les salutacions(1)
-Les presentacions
-Saber qui és algú

2.Com eres? -El verb tindre
-La síl·laba
-Els nombres(1)
-La concordança(1)

-Els articles 
determinats(1)

-Les parts del cos
-Els nombres(2)
-Les qualitats(1)
-La roba
-Els anònims

-Les salutacions(2)
-El preu
-Saber com és una persona

3.D'on véns? -El verb vindre
-Els articles 
determinats(2)
-Els articles 
indeterminats
-La concordança(2)

-L'apòstrof -Els noms de lloc(topònim)
-Els viatges i els mitjans de
transport
-El material escolar
-Les qualitats(2)
-El superlatiu

-Saber la procedència
-Mostrar interés per algun 
aspecte(salut, viatge...)

4.Quan 
estudies?

-Els verbs estudiar i 
treballar
-Els adverbis de temps
-Els nombres(2)

-El guinet -El temps
-Les assignatures
-Els animals(2)
-Augmentatius i diminutius

-Les salutacions(3)
-Preguntar què es fa
-Saber quan ocorre alguna 
cosa

5.Què fas en 
el temps 
lliure?

-Els verbs fer, agradar,
jugar i tocar
-Els demostratius
-La concordança(3)

-ús de c/q i de 
g/gu

-Els entreteniments
-Les fruites
-Els instruments musicals
-La polisèmia

-Les salutacions(4)
-Preguntat què està fent 
algú
-Acomiadar-se

6.On vius? -Els verbs viure i 
començar
-Els possessius
-Per a indicar el lloc(1)

-ús de c i ç -El elements i les parts de 
la casa
-Tipus de cases
-Les formes
-Les frases fetes

-Les salutacions(5): acollida
i cortesia

7.Per on 
vas?

-Els verbs anar, girar i 
passar
-Les ordres
-Els ordinals
-Per a indicar el lloc(2)

-ús de s i ss -Els senyals
-Els camps semàntics(1): el
carrer

-Preguntat per on es va a 
un lloc

8.Quant val? -Els verbs dur i 
paréixer
-Els múltiples
-Les preposicions

-ús de z i s -Les botigues
-Els productes
-Els colors
-Els camps semàntics(2): la
carnisseria

-Les 
salutacions(6):preguntar a 
algú on va i per quin motiu
-Preguntar les mesures a 
algú i les seues 
preferències

9.Per a què 
ho vols?

-Els verbs voler, servir 
i treballar
-Les conjugacions

-ús de j/g i tg/tj -Les ferramentes
-Els oficis
-Els camps semàntics(3): la
fusteria

-Preguntar la causa i la 
finalitat

Unitat final. 
Ens 
acomiadem

-El verb contar
-Les categories 
gramaticals

-Repàs -Repàs



CONTINGUTS BENVINGUTS 2
UNITATS GRAMÀTICA ORTOGRAFIA LÈXIC FÓRMULES DE

CONTACTE

1.Octubre -Els verbs celebrar, 
estar i ser
-Els pronoms 
personals forts
-Els articles
-La síl.laba
-L'alfabet

-Les majúscules -El temps
-Les fruites i les verdures
-Els noms propis

-El cartell

2.Novembre -Els verbs viatjar, 
comprar, vendre i eixir
-Els adverbis de lloc
-Els pronoms febles(1)
-Les contraccions

-L'accentuació -Les comarques valencianes
-Els mitjans de transport
-Les botigues
-Els productes
-Els ocells
-Les definicions
-El diccionari

-La targeta postal

3.Desembre -La concordança(1)
-Les preposicions
-Els pronoms febles(2)
La: pronom i article
-Els elements de 
l'oració

-Les regles 
d'accentuació

-Els elements nadalencs
-Els regals
-El correu
-El centre comercial
-Els mots derivats(1)

-Les felicitació de Nadal
-El poema

4.Gener -La formació del 
femení i del plural(1)
-La concordança(2)

-Els animals domèstics

5.Febrer -Els verbs dibuixar, 
retallar, pintar, apegar,
fer, anar, i eixir
-Els pronoms febles(3)
-les oracions 
condicionals
-El C.D

-L'accent diacrític -Les disfresses
-Els personnatges
-Els antònims
-Les qualitats

-Les instruccions
-L'anunci breu

6.Març -El verb escoltar
-Els substantius
-El C.I
-Els pronoms febles(4)
-L'oració transitiva
-El participi
-Els diftongs

-La dièresi -La festa fallera
-Augmentatius i diminutius
-La banda de música

-La cançó

7.Abril -Els verbs collir, llegir, 
fugir i haver-hi
-Els adverbis de 
quantitat
-El C.C
-Els pronoms febles(5)

-El dígrafs -La polisèmia
-Les frases fetes
-La Pascua
-Els vents
-L'horòscop
-Els llibres

-L'entrevista

8.Maig -La formació del 
femení i del plural(2)

-Els oficis 
-Les flors

-La pancarta

9.Juny -El verb llegir
-Els pronoms febles(6)
-El passat perfet 
simple i el passat 
perfet perifràstic

-L'ús de p/b, c/g, 
t/d al final de 
paraula

-Els mots derivats(2)
-Els esports

-La rondalla

10.Juliol i 
agost

-La síl.laba
-El sintagma nominal i
el sintagma verbal
-Tipus d'oracions 
simples
-Els pronoms febles(7)

-L'ús de x i ix -La mar
-La muntanya
-El port

-El diàleg
-L'endevinalla

11.Setembre -Les oracions 
compostes
-Els verbs anar, pujar, 
vindre

-Els signes de 
puntuació

-Les llengües del món
-Els serveis públics

-El text expositiu





                 

            PROGRAMACIÓ 
                         DE 
                 PENDENTS

                 VALENCIÀ

                  (separata) 

               CURS 2020-2021



                   
     

                EXÀMENS PENDENTS VALENCIÀ

                   DATA D'EXAMEN: 23 setembre
                   HORA:  16.45h-18h
                   AULES: 201 a 206

                Hi haurà una altra prova al voltant de març per a aquells alumnes que no aproven 
en setembre.



PROGRAMACIÓ  1r  D'ESO PENDENTS VALENCIÀ

Objectius generals:

1) Reconèixer els elements de la comunicació en qualsevol situació comunicativa  2) Conèixer i utilitzar correctament el 
lèxic  3) Llegir i comprendre textos   4) Distingir el subjecte i el predicat d’una oració i identificar els seus constituents   5) 
Identificar i utilitzar correctament els signes de puntuació  6) Conèixer les regles de formació del femení-masculí, singular-
plural de noms i adjectius  7) Conèixer i utilitzar la morfologia de substantius, adjectius, determinants i pronoms  8) Separar
correctament una paraula en síl·labes  9) Aplicar correctament les normes d’accentuació  10) Redactar qualsevol text amb la
major correcció. 

Continguts conceptuals

Expressió oral i escrita
(Tipologies textuals)

+Els elements de la comunicació
+Els diversos tipus de text

+Les modalitats oracionals
+Els textos narratius i instructius
+Poesia

+Els textos expositius
+Els textos conversacionals
+Els textos descriptius

Gramàtica:
+Les classes de paraules
+La síl·laba
+Els sons i les grafies

+Els barbarismes i els vulgarismes

+La sinonímia i l’antonímia

+El nom
+L’adjectiu
+ Els determinants i els pronoms

+Les frases fetes
+L'oració i la concordança
+El verb
+La derivació
+La composició

Ortografia:
+L' accentuació i la dièresi
+Les vocals obertes

+La essa sorda i sonora 
+L'apostrofació i contracció

+La b i la v
+p,t,c,b,d,g, finals
+Les grafies g, j i els dígrafs tg, tj.

Vocabulari (Camps semàntics):
+La família
+Els aliments
+Les compres

+Les festes populars
+La població  
+Les falles

+El relleu
+Els mitjans de transport
+Les professions



Programació  2n d'ESO      PENDENTS   VALENCIÀ

Objectius generals:

1) Llegir i comprendre els textos proposats   2) Reconéixer la intenció comunicativa dels textos proposats 3) 
Identificar els elements de la comunicació en un text        4) Conèixer i utilitzar amb propietat el lèxic   5) 
Conjugar i utilitzar correctament les formes verbals  6) Conèixer i utilitzar la morfologia de substantius, 
adjectius, verbs, pronoms, preposicions i adverbis  7) Escriure i pronunciar de manera correcta tots els 
fonemes   8) Redactar qualsevol text amb la major correcció.

Continguts conceptuals

Expressió oral i escrita (Tipologies
textuals)

+Les funcions del llenguatge
+Textos expositius
+Textos predictius

+Textos narratius
+Textos descriptius
+Textos instructius

+Textos argumentatius
+Textos conversacionals
+Textos periodístics

Gramàtica:

+Classes de paraules i classes de
sintagmes
+ El nom i l'adjectiu
+ Els determinants i els pronoms

+Les conjugacions verbals. Verbs 
regulars i irregulars.
+Els temps verbals. Les perífrasis 
verbals.
+Les categories gramaticals 
invariables.

+L’oració (I) i el subjecte.
+L'oració (II) i el predicat.
+L'oració simple.

Ortografia:
+Els signes de puntuació.
+El sistema vocàlic del valencià
+La síl.laba

+L’accentuació i la dièresi.
+L’apòstrof i les contraccions. El 
guionet
+Ús de les grafies p, b, t, d, c, g. Ús
de la b i la v. 

+La essa sorda i la essa sonora
+Ús de la g, j, tg, tj.Ús de la x, tx, -ig.
+Ús de la ela geminada i la hac

Vocabulari (Camps semàntics):
+El món dels llibres
+Fenòmens geològics
+Nadal                            

+Plantes autòctones
+Excursionisme
+La informàtica

+Les malalties i la salut
+El teatre
+Viatges



PROGRAMACIÓ LLENGUA VALENCIANA I LITERATURA 3r D'ESO PENDENTS VALENCIÀ

COMPRENSIÓ
LECTORA

LÈXIC TIPUS DE TEXT GRAMÀTICA ORTOGRAFIA LITERATURA
LLENGUA I   

          SOCIETAT
TALLER DE

COMUNICACIÓ

UNITAT 1
Comença l'aventura

L’illa de Gont Camps semàntics i 
families lèxiques

La premsa
Els gèneres 
periodistics
La notícia

L’oració: constituents 
bàsics. Tipus 
d’oracions

Els aplecs sil·làbics: 
diftongs, tríftongs i 
hiats. L’accentuació

El fet literari. El 
naixement de la 
literatura en llengua 
romanç. Els inicis de 
la nostra literatura

La diversitat 
lingüística arreu del 
mòn. Les llengües a 
Europa

Al peu de la notícia

UNITAT 2
Un univers en 
connexió

Eternament 
connectats. Com 
educar en la web 2.0

Prèstecs i 
estrangerismes

El reportage i la 
crònica

Substitució dels 
complements verbals 
per pronoms febles

L’accent diacrític. 
L’accentuació: altres 
casos particulars

La poesia 
trobadoresca. Els 
poetes del segle XIV

Multilingüisme. 
Bilingüisme 
individual, territorial i
social

Seguint la notícia

UNITAT 3
El soroll etern

El jove Hans Locucions, frases 
fetes i refranys

L’entrevista Els pronoms febles La dièresi. L’apòstrof 
i la contracció

Ramon Llull i les 
quatre grans 
cròniques

Llengua oficial i 
llengua pròpia

Producció d’una entrevista

UNITAT 4
Un país de paraules

Una ciutat 
enjardinada. La 
recuperació del passat

Antropònims, 
topònims i gentilicis

El guió 
cinematogràfic

Els verbs (I): els 
irregulars de la segona
conjugació

La esse sorda i la esse
sonora

L’humanisme: Bernat 
Metge i Antoni 
Canals

Els origens de les 
llengües peninsulars

Comarques i llengües

UNITAT 5
En clau de futur

L’esgotament dels 
recursos naturals

L’habitació Els textos 
cientificotècnics

Els verbs (I): els 
irregulars de la tercera
conjugació

Les africades palatals 
sonores g, j, tg i tj

Literatura religiosa i 
moralitzant: F. 
Eiximenis, sant V. 
Ferrer, A. Turmeda i l.
De Villena

Les varietats 
geogràfiques: bloc 
oriental i bloc 
occidental

Producció d’un text 
cientificotècnic

UNITAT 6
La força de les 
paraules

Una trobada al gel La composició Els textos narratius Les formes no 
personals dels verbs. 
Les perífrasis verbals

Les palatals x, tx i ig El Segle d’Or: la 
narrativa

El dialecte central L’escriptura d’un relat

UNITAT 7
La forma de les 
paraules

La mà esquerra de 
Joana

La derivació El text poètic L’oració composta. 
Coordinades i 
subordinades

La h. La b i la v El segle d’Or: la 
poesia

El balear i l’alguerés Recitació d’un poema

UNITAT 8
Tots a escena

Una classe particular Els col·loquialismes i 
els disfemismes. Les 
onomatopeies

El text teatral L’oració composta: 
les subordinades 
substantives i 
adjectives

Els signes de 
puntuació (I)

El teatre medieval.
El Misteri d’Elx

El dialecte nord-
occidental

Creació d’un text teatral

UNITAT 9
L'era de la 
informació

La comunicació Reculls lèxics 
impresos i en línia

L’assaig. Els 
aforismes

L’oració composta: 
les subordinades 
adverbials

Els signes de 
puntuació (II)

La literatura durant 
l’edat moderna

El valencià Redacció d’un text 
argumentatiu



PROGRAMACIÓ DE 1r DE BAT  PENDENTS

SEQÜENCIACIÓ PER UNITATS

Unitat 1: Els orígens lingüístics i literaris

Idees prèvies

Cronologia. Del segle IX al segle XIII

Història de la literatura i de la llengua: els orígens lingüístics i literaris

La Romània i les llengües romàniques 

El naixement de la llengua (segles VIII-XIII) 

Els trobadors i els joglars 

L’amor cortés 

La poesia entre els trobadors i Ausiàs Marc (segles XIII-XV)

Comunicació: la comunicació

Els elements de la comunicació 

El codi lingüístic i el no lingüístic. El llenguatge 

Les funcions del llenguatge 

Estudi de la llengua: la fonologia

Fonologia i fonètica

El sistema vocàlic. Vocals obertes i tancades

El sistema consonàntic. Sonoritat, punt i mode d’articulació.

L’alfabet i l’ortografia 

Comentari de textos: presentació, resum, tema i finalitat

Pas previ: lectura i situació de comunicació

Primer pas: presentació i resum 

Segon pas: tema i finalitat del text 

Norma i ús: 

L’apostrofació, l’accent i la dièresi, el guionet 

Unitat 2: La historiografia medieval

Idees prèvies

Cronologia. Segles XIII i XIV 

Història de la llengua i de la literatura: la historiografia medieval

L’expansió de la llengua als segles XIII i XIV

La literatura èpica: les cançons de gesta

La prosa historiogràfica: les quatre grans cròniques 

Comunicació: la variació lingüística 

La variació lingüística 

Llengua i dialecte 

Variants diastràtiques o sociolectes

Variants diafàsiques o registres

La norma i la varietat estàndard 

Els prejudicis lingüístics 

Estudi de la llengua: la morfologia



Morfologia 

Les categories gramaticals

Comentari de textos: l’estructura del text (I)

L’estructura del text (I) 

Norma i ús

Els fonemes fricatius alveolars

Unitat 3: Prosa religiosa, didàctica i satírica

Idees prèvies

Cronologia. Segles XIV i XV

Història de la de la llengua i de la literatura: la prosa religiosa, didàctica i satírica

Naixement de la prosa literària 

Funció de la prosa literària

Prosa didàctica, religiosa i moralitzant

Autors més destacats 

Literatura satírica

Comunicació: el text 

Àmbits d’ús i grau de formalitat

Llengua oral i llengua escrita

Text i comunicació

Les propietats del text

Estudi de la llengua: la sintaxi (I) 

L’oració

El sintagma 

Les funcions sintàctiques 

Comentari de textos: l’estructura del text (II)

L’argumentació

L’estructura dels textos argumentatius 

Norma i ús

Els fonemes oclusius 

Unitat 4: Prosa humanística i narrativa

Idees prèvies 

Cronologia. Segles XIV i XV

Història de la llengua i de la literatura: la prosa humanística i narrativa

Crisi del feudalisme i de la cultura medieval

L’esperit humanista

La literatura narrativa

La novel·la cavalleresca

Comunicació: la tipologia textual 

Tipologia textual i comunicació

Àmbits d’ús i tipus de text

Estudi de la llengua. La sintaxi (II)

Oracions simples

Oracions compostes 

Comentari de textos: recapitulació 



Norma i ús

Ortografia de b i v 

Unitat 5: La poesia del segle d’or 

Idees prèvies 

Cronologia. Segle XV 

Història de la llengua i de la literatura: la poesia del segle d’or 

La normalitat plena de la llengua 

Els valencians, la cultura i la llengua 

La modernització de la poesia 

La poesia a la València del segle XV. Tendències literàries 

Tècniques d’estudi: la definició, el resum i l’examen 

Definició de conceptes 

El resum 

L’examen. Com enfrontar-s’hi? 

Estudi de la llengua: la lexicologia 

Components bàsics del lèxic. La doble articulació del llenguatge 

Creació lèxica 

Les locucions 

El lèxic i el diccionari 

Comentari de textos: anàlisi fònica de la forma. Mètrica, rima i estrofisme 

Còmput sil·làbic i llicències mètriques 

Cesura, encavallament i estrofisme 

La rima 

El ritme 

Recursos fònics 

Norma i ús

Els fonemes palatals 

Unitat 6: La Decadència literària

Idees prèvies 

Cronologia. Els segles XVI, XVII i XVIII 

Història de la llengua i de la literatura: la Decadència literària 

La llengua als segles XVI, XVII i XVIII. El procés de substitució lingüística 

El concepte de Decadència 

La literatura dels segles XVI i XVII 
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