
 

 

ESO , PR4, 3r PMAR 

1. Criteris d’avaluació i competències.  

 

 
Bloc 1. Escoltar i parlar 

 
CC 

 
BL1.1.   Participar   activament   i   respectuosament   en   conversacions,   discussions     i 

 
CCLI 

deliberacions, especialment per a resoldre conflictes interpersonals, seguint instruccions, CAA 
demanant el    torn de paraula, disculpant-se i responent a una disculpa, etc., utilitzant el CSC 
lèxic adequat al nivell educatiu i les estratègies d’interacció oral.  

BL1.2. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes assumint diversos CCLI 
rols amb eficàcia  i responsabilitat; donar  suport  a companys i  companyes   demostrant SIEE 
empatia  i reconeixent  les seues aportacions, així com  utilitzar  el  diàleg  igualitari  per a CSC 
resoldre conflictes i discrepàncies.  

BL1.3. Interpretar textos orals i audiovisuals de gèneres, tipologies i registres diferents, CCLI 
especialment  conversacionals,  narratius  i  descriptius  propis  dels  àmbits       personal, CAA 
acadèmic  i  social  pròxims  als  interessos  de  l’alumnat,  analitzant  les  característiques CSC 
formals i de contingut i els elements no verbals, utilitzant, seguint models, les estratègies  
de comprensió oral adequades al text i al propòsit de l’escolta.  

BL1.4. Produir de forma oral, amb el suport de les TIC i l’ajuda del professor, textos breus CCLI 
dels àmbits personal, acadèmic i social, de temes pròxims a l’alumne, especialment de CAA 
tipologia  textual  narrativa  i  descriptiva  utilitzant  les  estratègies  d’expressió  oral  i els CSC 
elements no verbals adequats ala situació comunicativa i    a l’objectiu proposat, aplicant SIEE 
les propietats textuals i el lèxic adequat al nivell, per a practicar aprenentatges lingüístics  
i estructurar el pensament.  

BL1.5.   Avaluar,  amb   l’ajuda  del  professorat,  les  produccions  orals  pròpies   i      dels CCLI 
companys, atenent la quantitat, qualitat, rellevància, pertinència i claredat, i les   normes CAA 
de prosòdia, per a progressar en la competència comunicativa oral.  

BL1.6. Reconéixer els estudis i professions vinculats als coneixements del nivell educatiu i CSC 
identificar els coneixements, habilitats i competències que demanen per a  relacionar-les SIEE 
amb les seues fortaleses i preferències.  

 
 

Bloc 2. Llegir i escriure 
 

CC 

 
BL2.1. Interpretar textos escrits en suports diversos, dels àmbits personal, acadèmic i 
social, de tipologies diverses (especialment narratius i descriptius de forma autònoma, 
instructius  i  expositius  breus,  relacionats  amb  l’activitat  acadèmica,  amb  l’ajuda  del 

 
CCLI 
CAA 
CSC 



 

 

 
 

professorat i dels companys, i seqüències argumentatives breus i senzilles), a través de  
l’anàlisi  dels elements formals i  de contingut propis  del  nivell  acadèmic,  utilitzant   les  
estratègies de comprensió lectora adequades al text i a l’objectiu de la lectura, per a  
construir el significat global del text i per al gaudi personal.  

BL  2.2. Planificar  i escriure, amb adequació, coherència, cohesió, correcció   ortogràfica, CCLI 
gramatical i lèxica  del nivell educatiu, textos  en suports diversos  dels  àmbits  personal, CAA 
acadèmic i social, de diverses tipologies (especialment narratius i descriptius, de forma CSC 
autònoma i creativa, instructius i expositius breus relacionats amb l’activitat    acadèmica SIEE 
amb l’ajuda del professorat i dels companys, i justificacions breus i senzilles), aplicant  les  
estratègies del procés d’escriptura i utilitzant un llenguatge no discriminatori.  

BL2.3. Avaluar, amb ajuda de guies i del professorat, individualment i en equip, els textos CCLI 
escrits  propis  o   aliens,  com  a   part   del  procés  d’escriptura,  identificant  els    errors CAA 
d’adequació, coherència, cohesió i correcció del nivell educatiu, i resolent els dubtes    de  
forma reflexiva i dialogada, amb l’ajuda de diccionaris impresos o digitals i altres fonts de  
consulta.  

BL 2.4. Resumir textos orals i escrits narratius i descriptius, seleccionant les informacions CCLI 
essencials,  generalitzant   informacions  relacionades  i   elaborant   un   text   coherent  i CAA 
cohesionat  que   no  reproduïsca  literalment  parts  del  text  original,  amb  la     finalitat  
d’informar del contingut dels textos altres persones.  

BL2.5. Realitzar amb creativitat tasques o projectes de treball individuals o col·lectius, CCLI 
amb ajuda de guies i models i la direcció del professorat, sobre temes motivadors per a CAA 
l’alumnat, seguint les fases del procés d’un projecte de treball, per a obtenir un producte SIEE 
final original de caràcter narratiu o descriptiu, fent una previsió de recursos i temps  
ajustada  als  objectius  proposats;  adaptar-lo  a  canvis  i  imprevistos  transformant   les  
dificultats  en  possibilitats;  avaluar  amb ajuda  de guies  el  procés i  el  producte final,  i  
comunicar de forma personal els resultats obtinguts.  

BL2.6. Realitzar projectes de treball individuals i en equips cooperatius, sobre temes   del CD 
currículum (amb especial interés per les obres literàries) o sobre temes socials, científics i CAA 
culturals, del  nivell  educatiu,  buscant  i  seleccionant informació  en  mitjans digitals  de SIEE 
forma contrastada; crear continguts per mitjà d’aplicacions informàtiques d’escriptori,   i  
col·laborar i comunicar-se amb altres filtrant i compartint informació i continguts digitals  
de forma segura i responsable.  

BL2.7.  Realitzar  amb  ajuda  de  models,  de  forma  eficaç,  tasques  o  projectes;    tenir SIEE 
iniciativa per a emprendre i proposar accions sent conscient de les seues fortaleses i  
debilitats;   mostrar   curiositat   i   interés   durant   el   desenvolupament,   i   actuar amb  
flexibilitat buscant amb suport solucions alternatives.  

 
 

Bloc 3. Coneixement de la llengua 
 

CC 

 
BL3.1.  Identificar  les  distintes  categories  gramaticals  que  componen  un       enunciat, 

 
CCLI 



 

 

 
 

establint la  concordança  gramatical  entre  estes,  i  classificar-les  i  reconéixer  el paper  
gramatical i semàntic que exerceixen en el discurs, per a utilitzar-les amb correcció en   la  
comprensió i creació de textos narratius i descriptius.  

BL3.2. Crear i revisar textos escrits aplicant correctament les normes ortogràfiques de  la CCLI 
llengua pròpies del nivell educatiu. CAA 

BL3.3. Identificar els distints procediments de creació del lèxic, propis del nivell educatiu, CCLI 
distingint   entre   els  morfològics  i   els  préstecs  d’altres  llengües,  per   a  enriquir     el CAA 
vocabulari.  

BL3.4.    Explicar    les    relacions    d’igualtat-semblança    i    d’oposició-contrarietat   que CCLI 
s’establixen entre les paraules per a captar el sentit global d’un text. CAA 

BL3.5. Identificar el subjecte, per mitjà de l’establiment de la concordança amb el verb,  i CCLI 
el  predicat,  així  com  els  complements  del  verb  adequats  al  nivell  educatiu,  per     a CAA 
expressar-se i redactar textos narratius i descriptius amb major correcció i propietat.  

BL3.6.  Reconéixer  els elements de la comunicació que intervenen en textos narratius    i CCLI 
descriptius  i  justificar  si  compleixen  les  propietats  textuals,  atenent  principalment la CAA 
coherència, pròpies del nivell educatiu, per a, després d’un procés de reflexió, realitzar CSC 
un ús adequat de la llengua.  

BL3.7. Reconéixer les diferents llengües que conformen la realitat plurilingüe  d’Espanya, CCLI 
explicar  els seus trets característics i  establir  la distribució geogràfica d’eixes    llengües, CSC 
per a enriquir-se i desenvolupar una actitud respectuosa cap a un entorn plurilingüe i  
pluricultural.  

 
 

Bloc 4. Educació literaria 
 

CC 

 
BL4.1 Realitzar lectures d’obres literàries pròximes als seus gustos, triades lliurement o  a 

 
CCLI 

proposta  del  professor,  en  silenci,  en  veu  alta  o  participant  en  dramatitzacions       i SIEE 
improvisacions de textos adequats al nivell, aplicant, si és el cas, tècniques expressives   i CEC 
teatrals.  

BL4.2  Elaborar  un  dossier  (portfolio)),  amb  una  selecció  de  documents  i     creacions CCLI 
realitzats  a  partir  de  lectures,  literàries  i  no  literàries,  pròximes  als  interessos      de SIEE 
l’alumnat, de forma reflexiva i crítica. CEC 

BL4.3  Exposar,  en  suports  diversos,  orals  i  escrits,  de  forma  guiada,  les conclusions CCLI 
crítiques  i  raonades,  sobre  les  connexions  entre  la  literatura,  les  arts  i  la     ciència, CAA 
analitzant  i comparant  obres,  personatges,  temes i  tòpics  universals  en  creacions  de SIEE 
diferent naturalesa. CEC 

 
BL4.4 Analitzar, de forma guiada, un corpus de textos literaris, seleccionats entorn    d’un 

 
CCLI 



 

 

 
 

tema o tòpic comú, com a forma d’aproximació a la literatura, identificant els trets 
essencials de l’època i les característiques del gènere i realitzant un comentari de forma i 
contingut per a expressar raonadament les conclusions extretes, per mitjà de la 
formulació d’opinions personals. 

CAA 
CEC 
SIEE 

 

 

 

BATXILLERAT 

1. Criteris d’avaluació i competències. 

 
 

Bloc 1. Escoltar i parlar 
 

CC 

 
BL1.1.  Analitzar  els  elements  de  la  situació  comunicativa,  les  propietats  textuals  i la 

 
CCLI 

informació  no  verbal  de  textos  orals  expositius  i  argumentatius,  propis  de     l’àmbit CAA 
acadèmic  i  de  divulgació  científica,  cultural  i  dels  gèneres  periodístics,  informatius  i CSC 
d’opinió,  procedents  dels  mitjans  de  comunicació  social,  utilitzant  les  estratègies de  
comprensió oral i tècniques de retenció de la informació per a sintetitzar el contingut per  
escrit i reflexionar críticament.  

BL1.2.  Elaborar  presentacions  orals  ajustades  al  propòsit,  el  contingut  i  la    situació CCLI 
comunicativa, sobre temes relacionats amb el currículum, amb especial incidència en  els CAA 
temes, obres i autors literaris, utilitzant fonts d’informació diverses i amb suport de les CSC 
TIC i un lèxic especialitzat, i seguint les fases del procés d’elaboració de les exposicions SIEE 
orals;  exposar-les utilitzant  les  estratègies  i  els recursos de  l’expressió  oral  del  nivell  
educatiu.  

BL1.3.  Buscar i  seleccionar informació  sobre els entorns laborals, professions i    estudis CSC 
vinculats als coneixements del  nivell  educatiu; analitzar  els coneixements, habilitats     i SIEE 
competències necessaris per a desenvolupar-ho, i comparar-les amb les seues pròpies  
aptituds  i   interessos  per   a   generar   alternatives  davant  de   la   presa   de  decisions  
vocacional.  

 
 

Bloc 2. Llegir i escriure 
 

CC 

 
BL2.1.  Interpretar  textos expositius i argumentatius especialitzats de l’àmbit   acadèmic, 

 
CCLI 

periodístics i publicitaris a través de l’anàlisi dels elements de la situació comunicativa i CAA 
de les característiques pròpies del tipus de text i del gènere, aplicant les estratègies de CSC 
comprensió   lectora,   amb   la   finalitat   de   sintetitzar   el   contingut   i   interpretar-los  



 

 

críticament.  

BL2.2. Escriure, amb adequació, coherència, cohesió i correcció, textos expositius de CCLI 
l’àmbit  acadèmic  sobre  temes  relacionats  amb  el   currículum,  utilitzant    estructures CAA 
pròpies de  la tipologia i  els recursos expressius adequats a la situació    de  comunicació,  
aplicant les estratègies del procés de producció escrita.  

BL2.3. Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius, descrivint accions, recursos CCLI 
materials, terminis i responsabilitats per a aconseguir els objectius proposats; adequar el CAA 
pla durant el desenvolupament considerant diverses alternatives per a    transformar  les SIEE 
dificultats en possibilitats; avaluar  el  procés i  el  producte final, i  comunicar  de   forma  
creativa els resultats obtinguts amb el suport dels recursos adequats.  



 

 

 
 

 
BL2.4. Realitzar projectes d’investigació acadèmica amb sentit crític i creativitat, sobre 

 
CCLI 

temes del  currículum  o de  l’actualitat,  seguint  les fases del  procés  d’elaboració    d’un CAA 
projecte  d’investigació,  per  a  obtindre  com  a  producte  final  un  text  escrit  adequat, SIEE 
coherent,  cohesionat,  amb  correcció,  amb  un  lèxic  precís  i  especialitzat,  en  el   qual  
predominen  les  seqüències  textuals  expositives  i  argumentatives,  i  que  respecte  les  
normes de presentació de treballs escrits, contrastant les fonts d’informació i detallant  
les referències bibliogràfiques.  

BL2.5.  Gestionar  amb  supervisió  de  forma  eficaç  tasques  o  projectes,  fer  propostes CAA 
creatives i confiar en les seues possibilitats, mostrar energia i entusiasme durant el seu SIEE 
desenvolupament, prendre  decisions raonades assumint riscos i  responsabilitzar-se   de CSC 
les pròpies accions i de les seues conseqüències.  

BL2.6. Organitzar un equip de treball distribuint responsabilitats i gestionant recursos SIEE 
perquè tots els seus membres hi participen i aconseguisquen les metes comunes,   influir CD 
positivament en els altres generant implicació en la tasca i utilitzar el diàleg igualitari per  
a resoldre conflictes i discrepàncies actuant amb responsabilitat i sentit ètic.  

BL2.7. Realitzar projectes de treball individuals i en equips cooperatius, sobre temes   del CAA 
currículum (amb especial interés per les obres literàries) o sobre temes socials, científics i SIEE 
culturals,  buscant  i  seleccionant  informació  en mitjans  digitals  de  forma contrastada; CSC 
editar  continguts  per  mitjà  d’aplicacions  informàtiques  d’escriptori  o  servici  web,    i  
col·laborar i comunicar-se amb altres filtrant i compartint informació i continguts digitals  
de forma segura i responsable.  

 
 

Bloc 3. Coneixement de la llengua 
 

CC 

 
BL.3.1.  Caracteritzar  morfològicament,  sintàcticament  i  semànticament  les categories 

 
CCLI 

gramaticals flexives per a identificar-ne les formes, funcions i significats, utilitzant la  
terminologia gramatical adequada en l’explicació lingüística; aplicar les regles gramaticals  
de  concordança  entre  les  paraules  per  a  usar  correctament  la  llengua,  i  explicar els  
procediments morfològics de formació de  paraules (derivació, composició,   parasíntesi),  
per a enriquir el vocabulari i millorar la producció de textos.  

BL3.2.   Analitzar  morfosintàcticament  oracions  compostes  i   classificar-les  segons    la CCLI 
naturalesa dels seus predicats i segons les seues modalitats oracionals per a   millorar-ne CAA 
la comprensió, i expressar-se, amb correcció i propietat, de forma oral i escrita.  

BL3.3.  Analitzar  les  propietats  textuals  per  mitjà  del  comentari  pragmàtic  de  textos CCLI 
expositius i  argumentatius procedents dels àmbits acadèmic, periodístic, professional    i CAA 
empresarial, per a aplicar-les en l’elaboració de textos i millorar l’expressió oral i escrita.  

BL3.4.  Explicar  l’origen  i  l’evolució  de  les  distintes  llengües  d’Espanya  i  les       seues CCLI 
principals   varietats  diatòpiques;   analitzar   els  seus   trets   característics   a   través de CSC 
manifestacions orals i escrites, de forma progressivament autònoma, per a reconéixer en  



 

 

 
 

produccions lingüístiques de contextos formals i no formals la diversitat lingüística com a 
part del patrimoni cultural del nostre país. 

 
BL3.5. Explicar les varietats de la llengua atenent els registres lingüístics i la utilització de 
l’estàndard, reconeixent col·loquialismes, imprecisions, expressions clixé i prejuís i 
estereotips lingüístics, en produccions lingüístiques de contextos formals i no formals. 

 
 
 

CCLI 
CSC 

 
 

Bloc 4. Educació literària 
 

CC 

 
BL4.1 Analitzar  críticament textos lírics, narratius, dramàtics i  didàctics, en  prosa     i  en 

 
CCLI 

vers, d’autoria masculina o femenina, per a explicar l’evolució diacrònica de les formes SIEE 
literàries des de l’edat mitjana fins al segle XIX per mitjà de la realització de treballs de CSC 
síntesi, creatius i documentats, que presenten la literatura com un producte lligat al   seu CEC 
context històric i cultural, capaç d’acostar-nos a altres mons i pensaments.  

BL4.2.  Interpretar,  utilitzant  les  tècniques  del  comentari  literari,  obres  completes   o CCLI 
fragments  de  l’edat  mitjana  al  segle  XIX;  justificar  la  vinculació  del  text  amb  el seu CAA 
context  i  la  seua  pertinença  a  un  gènere  literari  determinat;  analitzar  la  forma  i el CSC 
contingut; descobrir la intenció de l’autor; reconéixer l’evolució de temes i tòpics en CEC 
relació amb altres disciplines, i expressar raonadament les conclusions extretes per mitjà  
de l’elaboració de textos estructurats, orals o escrits.  

 


