
Els diferents objectius que marca el currículum es concreten en els continguts específics de cada curs. Actualment, els
diferents continguts del currículum s’organitzen en els següents blocs:

BLOC 1: Escoltar i parlar

BLOC 2: Llegir i escriure

BLOC 3: Coneixement de la llengua

BLOC 4: Educació literària

El llibre Nexe 1 està dividit en nou unitats que desenvolupen equilibradament els continguts i els objectius per al curs.
Cada  unitat  s’estructura  en  tres  seccions  bàsiques  (Text  i  discurs,  Gramàtica i  Literatura),  seguides  d’un  conjunt
d’activitats d’autoavaluació.

Estructuració de cada secció en apartats bàsics:

 Text i discurs

 Comentari de text (teoria)

 Propietats textuals (coherència, cohesió i adequació)

 Tipologies textuals

 Comentari de text (pràctica)

 Sociolingüística

 Gramàtica

 Sintaxi

 Morfologia

 Semàntica



 Fonètica i ortografia

 Literatura

 Context històric

 Context literari

 Textos literaris

Continguts U1

Estudi, anàlisi i avaluació de textos orals formals.
Elabora presentacions orals adequades al propòsit, el contingut i la situació comunicativa.

Continguts U1

Estudi i anàlisi dels elements bàsics dels textos escrits.
Aplicació dels coneixements adquirits sobre estratègies de comprensió lectora

Continguts U1

Identificació de les categories gramaticals i caracterització morfològica, sintàctica i semàntica.
Reconeixement i explicació d’estructures sintàctiques simples (grups de paraules) i complexes (oració simple i composta: coordinada, juxtaposada, 
subordinada)  i dels seus nexes, així com de les funcions sintàctiques que exerceixen les paraules i els grups de paraules que les componen.
Anàlisi de les propietats textuals (coherència, cohesió i adequació).

Identificació de les varietats diatòpiques de la llengua.
Reconeixement de la pluralitat lingüística d’Espanya, dels seus orígens històrics i de l’evolució de les llengües d’Espanya.
Identificació de les varietats de la llengua.

Continguts U1
Anàlisi i interpretació crítica d’obres literàries
Les primeres manifestacions literàries
La poesia trobadoresca: els trobadors i les trobadores o trobairitz

Anàlisi i interpretació d’obres completes o fragments tenint en compte: vinculació del text amb el context social, cultural i històric; reconeixement de les 



característiques del gènere literari aplicades al text, anàlisi de la forma i el contingut; tractament de temes i tòpics.

Continguts U2

Estudi, anàlisi i avaluació dels textos orals formals.

Escolta, comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica de textos orals expositius i argumentatius.

Aplicació dels coneixements sobre les propietats textuals, d’estratègies de comprensió oral, i de les estratègies del procés d’elaboració de la 
presentació oral.

Valoració de l’escolta activa i del fet de parlar en públic.

Continguts U2

Estudi i anàlisi dels elements bàsics dels textos escrits.

Aplicació dels coneixements adquirits sobre estratègies de comprensió lectora.

Aplicació dels coneixements sobre les propietats textuals en l’escriptura de textos expositius.

Ús de ferramentes digitals de busca en webs especialitzades, diccionaris i enciclopèdies en línia, etc.

Aplicació de les normes de presentació de textos escrits.

Lectura, comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica de textos escrits expositius i argumentatius de l’àmbit acadèmic.

Ús de tècniques de síntesi de la informació.

Producció de textos escrits expositius de l’àmbit acadèmic.

Aplicació dels coneixements sobre estratègies del procés de producció escrita.

Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals en la revisió i millora de les produccions escrites.

Coneixement i ús d’un vocabulari formal i precís en les produccions escrites.



Ús de fonts de consulta impreses i digitals per a la revisió ortogràfica i gramatical.

Rebuig de col·loquialismes i barbarismes en la lectura i escriptura de textos formals.

Utilització d’estructures sintàctiques complexes, pròpies dels textos expositius.

Continguts U2

Reconeixement i explicació d’estructures sintàctiques simples i de les funcions sintàctiques que exerceixen les paraules i els grups de paraules.

Anàlisi de la coherència textual per mitjà de la descripció i l’explicació de les parts temàtiques constitutives del text i de la progressió temàtica, 
distingint idees principals i secundàries.

Identificació de les categories gramaticals i caracterització.

Aplicació de les regles de concordança.

Continguts U2

Anàlisi i interpretació crítica de la literatura.

La creació de la prosa literària.

La historiografia. Les quatre grans cròniques.

La Cancelleria Reial.

Anàlisi i interpretació d’obres completes o fragments tenint en compte els aspectes següents:

-Vinculació del text amb el context social, cultural i històric.

-Reconeixement de les característiques del gènere literari aplicades al text.

-Anàlisi de la forma i el contingut. El llenguatge literari. Intenció de l’autor.

-Tractament evolutiu de temes i tòpics. Relació amb altres disciplines.



Temes universals: herois i antiherois, el destí.

Continguts U3

Estudi, anàlisi i avaluació de textos orals.

Escolta, comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica de textos orals.

Aplicació dels coneixements sobre les propietats textuals i sobre estratègies de comprensió oral en la comprensió, interpretació, anàlisi i valoració de 
textos orals.

Estudi, aplicació i avaluació de estratègies del procés d’elaboració de la presentació oral.

Aplicació dels criteris d’ordenació del contingut en les presentacions orals.

Valoració de l’escolta activa i del fet de parlar en públic.

Aplicació de les estratègies d’expressió oral i recursos propis del text expositiu.

Ús de l’estàndard formal i de lèxic especialitzat.

Continguts U3

Estudi i anàlisi dels elements bàsics dels textos escrits expositius i argumentatius de l’àmbit acadèmic.

Aplicació dels coneixements sobre estratègies de comprensió lectora en la lectura, comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica dels textos 
escrits.

Reflexió sobre la importància de la lectura com a font d’informació i d’aprenentatge.

Aplicació dels coneixements sobre les propietats textuals en l’escriptura de textos.

Estudi de les diverses estructures dels textos expositius.

Estudi dels elements no verbals dels textos escrits i aplicació en l’escriptura de textos.



Lectura, comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica de textos escrits, i aplicació d’estos coneixements.

Ús de tècniques de síntesi de la informació.

Producció de textos escrits expositius.

Aplicació dels coneixements adquirits sobre les estratègies del procés de producció escrita en l’escriptura de textos expositius.

Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals en la revisió i millora de les produccions escrites.

Coneixement i ús d’un vocabulari formal i precís en les produccions escrites.

Adquisició i utilització en la lectura i escriptura de textos d’un lèxic formal i especialitzat, rebutjant col·loquialismes i barbarismes.

Utilització d’estructures sintàctiques complexes pròpies dels textos expositius.

Continguts U3

Reconeixement i explicació d’estructures sintàctiques simples i complexes, així com les funcions sintàctiques que exerceixen les paraules i grups de 
paraules.

Anàlisi de la coherència textual per mitjà de la justificació de la progressió temàtica i l’estructura i l’organització estructural.

Identificació de les característiques de les varietats diatòpiques de la llengua.

Identificació de les categories gramaticals i caracterització.

Aplicació de les regles de concordança.

Identificació de les varietats de la llengua, atenent l’ús d’arcaismes, la diferència entre llengua i dialecte, etc.

Explicació de la situació de la llengua en l’actualitat i de la utilització de l’estàndard com a varietat utilitzada en els mitjans de comunicació.

Continguts U3

Anàlisi i interpretació crítica de la literatura.



La literatura religiosa i moralitzadora.

L’Humanisme.

Anàlisi i interpretació d’obres completes o fragments tenint en compte els aspectes següents:

-Vinculació del text amb el context social, cultural i històric.

-Reconeixement de les característiques del gènere literari aplicades al text.

-Anàlisi de la forma i el contingut. El llenguatge literari. Intenció de l’autor.

-Tractament evolutiu de temes i tòpics. Relació amb altres disciplines.

Anàlisi i interpretació d’obres completes o fragments tenint en compte els aspectes següents:

-Vinculació del text amb el context social, cultural i històric.

-Reconeixement de les característiques del gènere literari aplicades al text.

-Anàlisi de la forma i el contingut. El llenguatge literari. Intenció de l’autor.

-Tractament evolutiu de temes i tòpics. Relació amb altres disciplines.

Continguts U4

Estudi, anàlisi i avaluació de textos orals.

Escolta, comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica de textos orals.

Aplicació dels coneixements sobre les propietats textuals i sobre estratègies de comprensió oral en la comprensió, interpretació, anàlisi i valoració 
crítica dels textos orals.

Estudi, anàlisi i avaluació dels gèneres discursius formals des d’un enfocament integrador de les habilitats lingüístiques.



Estudi, aplicació i avaluació de les estratègies del procés d’elaboració de la presentació oral.

Aplicació dels criteris d’ordenació del contingut i dels recursos en les presentacions orals.

Aplicació dels recursos no verbals.

Estudi i ús dels mecanismes de citació.

Valoració de l’escolta activa i del fet de parlar en públic.

Aplicació de les estratègies d’expressió oral.

Ús de l’estàndard i de lèxic especialitzat.

Continguts U4

Estudi i anàlisi dels elements bàsics dels textos escrits.

Aplicació dels coneixements sobre estratègies de comprensió lectora en la lectura, comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica dels textos escrits.

Aplicació dels coneixements sobre les propietats textuals en l’escriptura de textos.

Estudi de les diverses estructures dels textos i aplicació en l’escriptura de textos.

Estudi dels elements no verbals dels textos escrits.

Realització de projectes d’investigació acadèmica, seguint les fases del procés, posant en comú la informació de fonts; aplicació del procés d’escriptura 
per a l’elaboració del producte final; presentació del treball; avaluació del procés de treball i del resultat.

Busca, localització i obtenció d’informació en diferents tipus de fonts; valoració i contrastació crítica de les fonts.

Aplicació de: les normes de presentació de textos escrits en els treballs (índex, etc.); del procés estructurat de presa de decisions; d’estratègies de 
supervisió i resolució de problemes.

Avaluació, autoavaluació i coavaluació del producte final i del procés d’elaboració.

Foment del sentit crític, de la proactivitat, de la responsabilitat, etc.

Assumpció de distints rols en equips; foment del respecte i la tolerància.



Lectura, comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica de textos escrits.

Aplicació dels coneixements sobre els textos escrits per a la seua comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica.

Ús de tècniques de síntesi de la informació de textos.

Producció de textos escrits.

Aplicació dels coneixements sobre el procés de producció escrita, de les normes ortogràfiques i gramaticals, i d’un vocabulari formal i precís en les 
produccions escrites.

Utilització, en els textos escrits, d’estructures sintàctiques complexes.

Continguts U4

Reconeixement i explicació d’estructures sintàctiques simples i complexes, així com les funcions sintàctiques que exerceixen les paraules i grups de 
paraules.

Classificació de l’oració segons la naturalesa del predicat.

Anàlisi de la coherència textual per mitjà de la descripció i l’explicació de les parts temàtiques constitutives del text, i l’estructura i l’organització 
estructural.

Identificació de les característiques de les varietats diatòpiques de la llengua.

Identificació de les categories gramaticals i caracterització.

Explicació dels procediments morfològics de formació de paraules.

Anàlisi de l’adequació textual per mitjà de la descripció i l’explicació del to del discurs i de la forma d’elocució.

Identificació de les varietats de la llengua, atenent l’ús d’arcaismes, la diferència entre llengua i dialecte, etc.

Explicació de la situació de la llengua en l’actualitat i de la utilització de l’estàndard com a varietat utilitzada en els mitjans de comunicació.



Continguts U4

Anàlisi i interpretació crítica de la literatura.

El Segle d’Or.

La novel·la cavalleresca: Curial e Güelfa i Tirant lo Blanch.

Anàlisi i interpretació d’obres completes o fragments tenint en compte els aspectes següents:

-Vinculació del text amb el context social, cultural i històric.

-Reconeixement de les característiques del gènere literari aplicades al text.

-Anàlisi de la forma i el contingut. El llenguatge literari. Intenció de l’autor.

-Tractament evolutiu de temes i tòpics. Relació amb altres disciplines.

Continguts U5

Estudi, anàlisi i avaluació de textos orals.

Escolta, comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica de textos orals.

Aplicació dels coneixements sobre propietats textuals i sobre estratègies de comprensió oral en la comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica 
de textos orals.

Síntesi oral de textos.

Estudi, anàlisi i avaluació dels gèneres discursius des d’un enfocament integrador de les macrohabilitats.

Estudi, aplicació i avaluació de les estratègies del procés d’elaboració de la presentació oral.

Aplicació dels criteris d’ordenació del contingut en presentacions orals.

Aplicació dels recursos no verbals.

Estudi i ús dels mecanismes de citació.



Valoració de l’escolta activa i del fet de parlar en públic.

Coneixement dels estudis i professions vinculats als coneixements de l’àrea.

Aplicació de les estratègies d’expressió oral.

Ús de l’estàndard formal i de lèxic especialitzat.

Continguts U5

Estudi i anàlisi dels elements dels textos escrits.

Aplicació dels coneixements sobre estratègies de comprensió lectora en la lectura, comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica dels textos 
escrits.

Reflexió sobre la importància de la lectura.

Aplicació dels coneixements sobre les propietats textuals en l’escriptura de textos.

Estudi de les diverses estructures dels textos.

Estudi dels elements no verbals dels textos escrits.

Busca d’informació en diferents tipus de fonts.

Aplicació de les normes de presentació de textos escrits.

Lectura, comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica de textos escrits.

Aplicació dels coneixements sobre elements dels textos per a la seua comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica.

Ús de tècniques de síntesi de la informació.

Estudi, anàlisi i valoració crítica dels mitjans de comunicació.

Producció de textos escrits.

Aplicació dels coneixements sobre les estratègies del procés de producció escrita en l’escriptura de textos.



Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals en la revisió i millora de les produccions escrites.

Coneixement i ús d’un vocabulari formal, precís i especialitzat en les produccions escrites; rebutjant col·loquialismes i barbarismes.

Utilització, en els textos escrits, d’estructures sintàctiques complexes.

Continguts U5

Reconeixement i explicació d’estructures sintàctiques simples i complexes, així com de les funcions sintàctiques que exerceixen les paraules i els 
grups de paraules.

Classificació de l’oració segons la natura del predicat i segon l’actitud del parlant.

Anàlisi de la coherència textual per mitjà de la descripció i l’explicació de les parts temàtiques constitutives del text i de la progressió temàtica, 
distingint idees principals i secundàries; resumint; destacant la tesi explícita o implícita defesa per l’autor, i els arguments utilitzats; així com per mitjà
de la justificació de la progressió temàtica i l’estructura i l’organització estructural, en funció de la intenció comunicativa.

Identificació de les característiques de les varietats diatòpiques de la llengua.

Identificació de les categories gramaticals i caracterització.

Explicació dels procediments morfològics de formació de paraules.

Anàlisi de l’adequació textual per mitjà de la descripció i l’explicació de la tipologia textual, del gènere i àmbit d’ús, del to del discurs, de la forma 
d’elocució, en funció de la finalitat del text i de la intenció de l’emissor, de les marques lingüístiques de modalització.

Anàlisi de la cohesió textual per mitjà de la descripció i l’explicació d’elements de connexió, nexes i connectors.

Reconeixement de la realitat plurilingüística d’Espanya.

Identificació de les varietats de la llengua, atenent l’ús d’arcaismes, la diferència entre llengua i dialecte, etc.

Explicació de l’ús formal i especialitzat de la llengua.

Explicació de la situació de la llengua en l’actualitat i de la utilització de l’estàndard.



Continguts U5

Anàlisi i interpretació crítica de la literatura.

El Segle d’Or.

La poesia lírica i la poesia satírica.

Anàlisi i interpretació d’obres completes o fragments tenint en compte els aspectes següents:

-Vinculació del text amb el context social, cultural i històric.

-Reconeixement de les característiques del gènere literari aplicades al text.

-Anàlisi de la forma i el contingut. El llenguatge literari. Intenció de l’autor.

-Tractament evolutiu de temes i tòpics. Relació amb altres disciplines.

Continguts U6

Estudi, anàlisi i avaluació de textos orals.

Escolta, comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica de textos orals.

Aplicació dels coneixements sobre propietats textuals i sobre estratègies de comprensió oral en la 
comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica de textos orals.



Estudi, anàlisi i avaluació dels gèneres discursius formals des d’un enfocament integrador de les habilitats
lingüístiques.

Valoració de l’escolta activa i del fet de parlar en públic.

Aplicació de les estratègies d’expressió oral.

Ús de l’estàndard formal i de lèxic especialitzat.

Continguts U6

Estudi i anàlisi dels elements dels textos escrits.

Aplicació dels coneixements adquirits sobre estratègies de comprensió lectora en la lectura, comprensió, 
interpretació, anàlisi i valoració crítica dels textos escrits.

Reflexió sobre la importància de la lectura.

Aplicació dels coneixements sobre les propietats textuals en l’escriptura de textos.

Estudi de les diverses estructures dels textos.

Estudi dels elements no verbals dels textos escrits.

Reflexió sobre la importància de l’escriptura.

Busca, localització i obtenció d’informació en diferents tipus de fonts.

Aplicació de les normes de presentació de textos escrits.

Avaluació, autoavaluació i coavaluació del producte final per a millorar l’expressió escrita.

Lectura, comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica de textos escrits.

Aplicació dels coneixements sobre elements dels textos escrits per a la seua comprensió, interpretació, 
anàlisi i valoració crítica.

Ús de tècniques de síntesi de la informació.

Producció de textos escrits.



Aplicació dels coneixements adquirits sobre estratègies del procés de producció escrita.

Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals en la revisió i millora de les produccions escrites.

Ús de fonts de consulta impreses i digitals.

Coneixement i ús en la lectura i escriptura de textos d’un lèxic formal, especialitzat i precís.

Utilització, en els textos escrits, d’estructures sintàctiques complexes.

Continguts U6

Reconeixement i explicació d’estructures sintàctiques simples i complexes, així com de les funcions 
sintàctiques que exerceixen les paraules i els grups de paraules.

Classificació de l’oració segons la naturalesa del predicat i segons l’actitud del parlant.

Anàlisi de la coherència textual per mitjà de la descripció i explicació dels diferents conceptes que la 
conformen.

Identificació dels trets de les varietats diatòpiques de la llengua.

Reconeixement de les conseqüències de les llengües en contacte: bilingüisme i diglòssia i prejudicis 
lingüístics.

Identificació de les categories gramaticals i caracterització.

Explicació dels procediments morfològics de formació de paraules.

Anàlisi de l’adequació textual.

Anàlisi de la cohesió textual.

Identificació de les varietats de la llengua, atenent l’ús d’arcaismes, la diferència entre llengua i dialecte, 
etc.

Explicació de l’ús formal i especialitzat de la llengua.

Explicació de la situació de la llengua en l’actualitat i de la utilització de l’estàndard.



Continguts U6

Anàlisi i interpretació crítica de la literatura.

El Segle d’Or.

La literatura religiosa: sor Isabel de Villena.

La valenciana prosa. Roís de Corella.

Formes dramàtiques medievals: El Misteri d’Elx.

Anàlisi i interpretació d’obres completes o fragments tenint en compte els aspectes següents:

-Vinculació del text amb el context social, cultural i històric.

-Reconeixement de les característiques del gènere literari aplicades al text.

-Anàlisi de la forma i el contingut. El llenguatge literari. Intenció de l’autor.

-Tractament evolutiu de temes i tòpics. Relació amb altres disciplines.

Continguts U7

Estudi, anàlisi i avaluació de textos orals.

Aplicació dels coneixements sobre propietats textuals i estratègies de comprensió oral en la comprensió, 
interpretació, anàlisi i valoració crítica de textos orals.

Estudi, anàlisi i avaluació dels gèneres discursius formals des d’un enfocament integrador de les habilitats
lingüístiques.

Aplicació dels recursos no verbals.

Estudi i ús dels mecanismes de citació.

Valoració de l’escolta activa i del fet de parlar en públic.

Coneixement dels estudis i professions vinculats als coneixements de l’àrea.



Aplicació de les estratègies d’expressió oral.

Ús de l’estàndard formal i de lèxic especialitzat.

Continguts U7

Estudi i anàlisi dels elements de textos escrits.

Aplicació dels coneixements sobre estratègies de comprensió lectora en la lectura, comprensió, 
interpretació, anàlisi i valoració crítica de textos escrits.

Reflexió sobre la importància de la lectura.

Aplicació dels coneixements sobre propietats textuals en l’escriptura de textos.

Estudi de les diverses estructures dels textos.

Estudi dels elements no verbals dels textos escrits.

Reflexió sobre la importància de l’escriptura.

Aplicació de les normes de presentació de textos escrits.

Lectura, comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica de textos escrits.

Aplicació dels coneixements sobre elements dels textos per a la seua comprensió, interpretació, anàlisi i 
valoració crítica.

Ús de tècniques de síntesi de la informació.

Producció de textos escrits.

Aplicació dels coneixements adquirits sobre les estratègies del procés de producció escrita.

Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals.

Coneixements i ús d’un vocabulari formal i precís en la lectura i en les produccions escrites.



Ús de fonts de consulta impreses i digitals.

Utilització, en els textos escrits, d’estructures sintàctiques complexes.

Realització de projectes d’investigació acadèmica.

Continguts U7

Reconeixement i explicació d’estructures sintàctiques simples i complexes, així com de les funcions 
sintàctiques.

Classificació de l’oració segons la naturalesa del predicat i segons l’actitud del parlant.

Anàlisi de la coherència textual.

Reconeixement de les conseqüències de les llengües en contacte: bilingüisme, diglòssia i prejudicis 
lingüístics.

Identificació de les categories gramaticals i caracterització morfològica, sintàctica i semàntica.

Anàlisi de l’adequació textual.

Anàlisi de la cohesió textual.

Reconeixement de la pluralitat lingüística d’Espanya, dels seus orígens històrics i de l’evolució de les 
llengües d’Espanya.

Identificació de les varietats de la llengua, atenent l’ús d’arcaismes, la diferència entre llengua i dialecte, 
l’ús de vulgarismes, etc.

Explicació de l’ús formal i especialitzat de la llengua.



Explicació de la situació de la llengua en l’actualitat i de la utilització de l’estàndard.

Continguts U7

Anàlisi i interpretació crítica de la literatura.

La literatura de l’edat moderna.

El Renaixement del s. XVI: Joan Lluís Vives.

Anàlisi i interpretació d’obres completes o fragments tenint en compte els aspectes següents:

-Vinculació del text amb el context social, cultural i històric.

-Reconeixement de les característiques del gènere literari aplicades al text.

-Anàlisi de la forma i el contingut. El llenguatge literari. Intenció de l’autor.

-Tractament evolutiu de temes i tòpics. Relació amb altres disciplines.

Continguts U8

Estudi, anàlisi i avaluació de textos orals.

Aplicació dels coneixements sobre propietats textuals i estratègies de comprensió oral en la comprensió, 
interpretació, anàlisi i valoració crítica de textos orals.

Estudi, anàlisi i avaluació dels gèneres discursius formals des d’un enfocament integrador de les habilitats
lingüístiques.

Aplicació dels recursos no verbals.

Estudi i ús dels mecanismes de citació.

Valoració de l’escolta activa i del fet de parlar en públic.



Aplicació de les estratègies d’expressió oral.

Ús de l’estàndard formal i de lèxic especialitzat.

Continguts U8

Estudi i anàlisi dels elements dels textos escrits.

Aplicació dels coneixements adquirits sobre estratègies de comprensió lectora en la lectura, comprensió, 
interpretació, anàlisi i valoració crítica dels textos.

Reflexió sobre la importància de la lectura.

Aplicació dels coneixements sobre les propietats textuals en l’escriptura de textos.

Estudi de les diverses estructures dels textos.

Estudi dels elements no verbals dels textos.

Reflexió sobre la importància de l’escriptura.

Busca d’informació en diferents tipus de fonts.

Aplicació de les normes de presentació de textos escrits.

Lectura, comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica de textos escrits.

Aplicació dels coneixements sobre elements dels textos per a la seua comprensió, interpretació, anàlisi i 
valoració crítica.

Ús de tècniques de síntesi de la informació.

Producció de textos escrits.

Aplicació dels coneixements adquirits sobre estratègies del procés de producció escrita en l’escriptura de 
textos.

Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals.

Coneixement i ús d’un vocabulari formal i precís en les produccions escrites.

Ús de fonts de consulta impreses i digitals.



Utilització, en els textos escrits, d’estructures sintàctiques complexes.

Continguts U8

Reconeixement i explicació d’estructures sintàctiques simples i complexes, així com de les funcions 
sintàctiques.

Classificació de l’oració segons la naturalesa del predicat i segons l’actitud del parlant.

Anàlisi de la coherència textual.

Reconeixement de les conseqüències de les llengües en contacte: bilingüisme, diglòssia i prejudicis 
lingüístics.

Identificació de les categories gramaticals i caracterització morfològica, sintàctica i semàntica.

Anàlisi de l’adequació textual.

Anàlisi de la cohesió textual.

Reconeixement de la pluralitat lingüística d’Espanya, dels seus orígens històrics i de l’evolució de les 
llengües d’Espanya.

Identificació de les varietats de la llengua, atenent l’ús d’arcaismes, la diferència entre llengua i dialecte, 
l’ús de vulgarismes, etc.

Explicació de l’ús formal i especialitzat de la llengua.

Explicació de la situació de la llengua en l’actualitat i de la utilització de l’estàndard.

Continguts U8

Anàlisi i interpretació crítica de la literatura.

La literatura de l’edat moderna.

El barroc en el s. XVII.

La Il·lustració i el neoclassicisme en el s. XVIII.

Anàlisi i interpretació d’obres completes o fragments tenint en compte els aspectes següents:



-Vinculació del text amb el context social, cultural i històric.

-Reconeixement de les característiques del gènere literari aplicades al text.

-Anàlisi de la forma i el contingut. El llenguatge literari. Intenció de l’autor.

-Tractament evolutiu de temes i tòpics. Relació amb altres disciplines.

Continguts U9

Estudi, anàlisi i avaluació de textos orals.

Aplicació dels coneixements sobre propietats textuals i estratègies de comprensió oral en la comprensió, 
interpretació, anàlisi i valoració crítica de textos orals.

Estudi, anàlisi i avaluació dels gèneres discursius formals des d’un enfocament integrador de les habilitats
lingüístiques.

Aplicació dels recursos no verbals.

Estudi i ús dels mecanismes de citació.

Valoració de l’escolta activa i del fet de parlar en públic.

Aplicació de les estratègies d’expressió oral.

Ús de l’estàndard formal i de lèxic especialitzat.

Continguts U9

Estudi i anàlisi dels elements dels textos escrits.

Aplicació dels coneixements adquirits sobre estratègies de comprensió lectora en la lectura, comprensió, 
interpretació, anàlisi i valoració crítica dels textos.

Reflexió sobre la importància de la lectura.



Aplicació dels coneixements sobre les propietats textuals en l’escriptura de textos.

Estudi de les diverses estructures dels textos.

Estudi dels elements no verbals dels textos.

Reflexió sobre la importància de l’escriptura.

Busca d’informació en diferents tipus de fonts.

Aplicació de les normes de presentació de textos escrits.

Lectura, comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica de textos escrits.

Aplicació dels coneixements sobre elements dels textos per a la seua comprensió, interpretació, anàlisi i 
valoració crítica.

Ús de tècniques de síntesi de la informació.

Producció de textos escrits.

Aplicació dels coneixements adquirits sobre estratègies del procés de producció escrita en l’escriptura de 
textos.

Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals.

Coneixement i ús d’un vocabulari formal i precís en les produccions escrites.

Ús de fonts de consulta impreses i digitals.

Utilització, en els textos escrits, d’estructures sintàctiques complexes.

Continguts U9

Reconeixement i explicació d’estructures sintàctiques simples i complexes, així com de les funcions 
sintàctiques.

Classificació de l’oració segons la naturalesa del predicat i segons l’actitud del parlant.

Anàlisi de la coherència textual.

Reconeixement de les conseqüències de les llengües en contacte: bilingüisme, diglòssia i prejudicis 



lingüístics.

Identificació de les categories gramaticals i caracterització morfològica, sintàctica i semàntica.

Anàlisi de l’adequació textual.

Anàlisi de la cohesió textual.

Reconeixement de la pluralitat lingüística d’Espanya, dels seus orígens històrics i de l’evolució de les 
llengües d’Espanya.

Identificació de les varietats de la llengua, atenent l’ús d’arcaismes, la diferència entre llengua i dialecte, 
l’ús de vulgarismes, etc.

Explicació de l’ús formal i especialitzat de la llengua.

Explicació de la situació de la llengua en l’actualitat i de la utilització de l’estàndard.

Continguts U9

Anàlisi i interpretació crítica de la literatura.

La literatura de l’edat moderna.

El barroc en el s. XVII.

La Il·lustració i el neoclassicisme en el s. XVIII.

Anàlisi i interpretació d’obres completes o fragments tenint en compte els aspectes següents:

-Vinculació del text amb el context social, cultural i històric.

-Reconeixement de les característiques del gènere literari aplicades al text.

-Anàlisi de la forma i el contingut. El llenguatge literari. Intenció de l’autor.

-Tractament evolutiu de temes i tòpics. Relació amb altres disciplines.


