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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Justificació de la programació 

La inclusió de l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura en el currículum de l’Educació 
Secundària Obligatòria respon a la necessitat de desenrotllar la competència comunicativa de l’alumnat, 
entesa en tots els vessants: pragmàtic, lingüístic, sociolingüístic i literari. Així, d’una banda, ha d’aportar-li 
ferramentes i coneixements necessaris per a moure’s satisfactòriament en qualsevol situació comunicativa 
de la vida acadèmica, familiar, social i professional, i, d’una altra banda, ha de servir per a la consolidació 
de la competència comunicativa necessària en tots els àmbits de la vida adulta 

Els continguts, criteris d’avaluació i competències clau de Valencià: Llengua i Literatura s’organitzen  
en quatre blocs. Esta divisió no pretén jerarquitzar els aprenentatges, sinó organitzar les destreses bàsiques 
que ha de conéixer l’alumnat, usuari de la llengua, per a ampliar, de manera progressiva, la seua capacitat 
per a interactuar, comprendre i expressar-se oralment i per escrit, a més de millorar la seua educació 
literària. En este sentit, les habilitats lingüístiques, els continguts de llengua i els de literatura que pertanyen 
a cada un dels blocs, s’interelacionen i conformen l’assignatura com un tot integrat. Amb això es pretén 
consolidar la base que  servisca  per a l’aprenentatge al llarg de la vida, ja que les habilitats lingüístiques i 
el coneixement purament conceptual de la llengua seran elements necessaris una vegada acabada esta 
etapa formativa per a obtindre informació, comunicar-   se i continuar aprenent. D’altra banda, cal remarcar 
que, en cada bloc, els elements curriculars es presenten en una progressió creixent i graduada al llarg de 
l’etapa educativa, a partir del nivell assolit al final de l’Educació Primària. 

Així doncs, el bloc 1, “Comunicació oral: escoltar i parlar”, presenta continguts necessaris perquè 
l’alumnat adquirisca les habilitats per a comunicar amb precisió les pròpies idees, construïsca discursos 
orals elaborats adequats al context comunicatiu en què s’utilitzen i escolten de manera activa, interpretant 
correctament les idees de la resta. També es presenta en este bloc la interacció oral com una destresa bàsica 
en les relacions humanes i que ocupa tots els àmbits, des del personal fins a l’acadèmic, passant pel 
professional i l’administratiu. 

El bloc 2, “Comunicació escrita: llegir i escriure”, fomenta el desenrotllament de la lectura i 
l’escriptura.  Estos processos són bàsics en la posada en marxa de la resta de processos cognitius que elabora 
el coneixement del món, d’un mateix i dels altres. Són, per tant, dos ferramentes clau en l’adquisició de nous 
aprenentatges durant tota  la vida. L’enfocament comunicatiu en el procés d’ensenyament-aprenentatge de 
la llengua provoca que les activitats relacionades amb la comprensió i la redacció de textos de diversos 
àmbits i la realització de projectes d’aprenentatge, de forma individual o en equips cooperatius, siguen 
elements metodològics bàsics en este bloc. A més, s’hi inclouen els temes transversals que han d’estar 
presents en el currículum. 

El bloc 3, “Coneixement de la llengua”, es basa en la necessitat de reflexionar sobre els elements 
que conformen la llengua i sobre els mecanismes lingüístics que regixen la comunicació, és a dir, 
sistematitza l’aprenentatge dels elements lingüístics necessaris per a utilitzar correctament les destreses 
lingüístiques a què s’ha fet referència anteriorment. 

El quart bloc és “Educació literària”, amb la qual es pretén aconseguir que l’alumnat es convertisca, 
de manera progressiva, en lectors competents. Per este motiu s’alternen les propostes de lectura, 
comprensió i interpretació d’obres literàries pròximes als seus gustos personals i a la seua maduresa 
cognitiva, amb la de textos literaris que aporten coneixements bàsics sobre algunes de les fites clau de la 
literatura. En este punt cal assenyalar que la progressió en l’estudi de la literatura s’entén com l’aproximació 
als gèneres literaris a partir d’una selecció de textos agrupats al voltant dels grans temes i tòpics universals 
en els dos primers cursos que conclou en tercer i quart amb una visió cronològica que comprén des de 
l’edat mitjana fins al segle XXI. Així, la literatura es planteja com a font de gaudi personal i com a font de 



 

 

coneixement, ja que es relaciona amb altres arts com ara  la  pintura, l’escultura, el cine, la música i inclús 
la ciència. 

L’organització dels elements curriculars de l’assignatura es basa en el tractament  integrat  de les 
llengües  del currículum, enfocament metodològic que respon a la concepció plurilingüe del sistema 
educatiu valencià, en què conviuen dos llengües cooficials amb, almenys, una llengua estrangera, i totes 
són al mateix temps objecte i instrument d’aprenentatge. Per este motiu, es presenten els criteris 
d’avaluació  i els continguts específics de cada  una de les dos llengües i els criteris d’avaluació i els contiguts 
comuns a les dos. El fet que es presenten continguts comuns, de tipus cognitiu, que es relacionen 
principalment amb els processos que intervenen en la lectura i l’escriptura, facilita la planificació de tasques 
i estratègies d’aprenentatge que permeten realitzar transferències lingüístiques en funció de quina siga la L1 
o la L2 del centre, tenint en compte el projecte lingüístic d’este. En este sentit, són fàcilment transferibles 
a les llengües estrangeres, una vegada que s’ha consolidat el codi oral o escrit, la qual cosa facilita 
l’aprenentatge. 

Així mateix, la redacció dels criteris d’avaluació es basa en una estructura fàcilment 
recognoscible que configura xicotetes situacions d’avaluació que, en molts casos, respon a situacions 

reals. Per a això, en primer lloc es presenta el procés que es pretén avaluar, amb diferents nivells de 
complexitat, associat a un contingut (conceptual, procedimental i actitudinal). Tant el procés com el 

contingut estan tancats per la naturalesa de l’execució (la manera, el context, l’objectiu), que ajuda a 
delimitar les situacions en què es realitza el procés sobre el contingut que s’aprén. 

Esta redacció dels criteris d’avaluació de Valencià: Llengua i Literatura permet realitzar una selecció 
ajustada de procediments i instruments d’avaluació, bàsicament escales d’observació i de valoració aplicades 
a productes lingüístics, orals i escrits, sobre temes i àmbits diversos o sobre la literatura. En este 
sentit, l’ús del  portfolio en les pràctiques de les habilitats expressives com a recurs d’avaluació i de reflexió 
crítica sobre què s’ha aprés i com s’ha aprés, és determinant en l’avalució del procés d’aprenentatge i en 
l’autoavaluació de l’alumnat. A  més, la creació d’un portfolio de lectura permetrà l’alumnat recopilar i 
avaluar tots els elements relacionats amb les lectures: fitxes, resums, gravacions d’exposicions orals, 
infografies, etc. 

La seqüenciació dels continguts i els criteris d’avaluació de forma progressiva i diferenciada 
possibilita la identificació i l’avaluació dels aprenentatges bàsics de cada nivell, amb la qual cosa es facilita 
les funcions del docent en el tractament de l’atenció a la diversitat i en la realització d’adaptacions curriculars 
per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, i també en facilita la inclusió en el medi escolar 
i social. D’altra banda, l’avanç seqüenciat, progressiu i acumulatiu al llarg dels quatre cursos de l’ESO permet 
que els aprenentatges bàsics de cada nivell incloguen els del nivell anterior encara que estos no apareguen 
detallats. D’esta  manera,  s’aconseguix l’adquisició dels coneixements i processos que apareixen en els 
estàndards d’aprenentatge avaluables presentats en   el en Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel 
qual s’estableix el currículum bàsic de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat, sense haver 
d’orientar el procés d’ensenyança-aprenentatge directament a aconseguir- ho. 

L’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura contribuïx en essència a l’adquisició de la 
competència en comunicació lingüística per part de l’alumnat. I si la comunicació és un dels pilars de la 
convivència social, el desenrotllament de la competència comunicativa ha d’anar estretament lligat al 
desenrotllament de la competència social i ciutadana. El plantejament bàsicament procedimental de 
l’assignatura implica que l’aprenentatge de les habilitats lingüístiques necessàries perquè es produïsca la 
comunicació contribuïsca a la comprensió de les experiències col·lectives i de l’organització i el 
funcionament del passat i present de les societats. A més, en molts casos, es plantegen situacions 
d’aprenentatge estretament lligades a la realitat social del món actual, els seus conflictes i motivacions, els 
elements que són comuns i els que són diferents, així com els espais i territoris en què es desenrotlla la 



 

 

vida dels grups humans, i els seus èxits i problemes, per a comprometre’s personalment i col·lectivament a 
millorar-los, i participar així, de manera activa, eficaç i constructiva, en la vida social i professional. Així 
doncs, per mitjà de l’organització d’equips de treball cooperatius s’hi incorporen formes de comportament 
individual que capaciten les persones per a conviure en una societat cada vegada més plural, dinàmica, 
canviant i complexa. L’alumnat, alhora que aprén a comunicar-se, aprén a cooperar, a comprometre’s i a 
afrontar els conflictes, a prendre perspectiva, a desenrotllar la percepció de l’individu en relació a la seua 
capacitat per a influir en l’àmbit social i a elaborar argumentacions basades en evidències. És a dir, aprén a 
posar-se en el lloc de l’altre, acceptar les diferències, ser tolerant i respectar els valors, les creences, les 
cultures i la història personal i col·lectiva dels altres. 

Però, a més, l’assignatura també contribuïx a l’adquisició de la competència d’aprendre a aprendre, 
ja que des de tots els blocs de contingut es desenrotllen tècniques i estratègies que afavorixen el 
coneixement dels  processos mentals a què s’entreguen les persones quan aprenen, a més del coneixement 
sobre els processos d’aprenentatge, així com el desenrotllament de la destresa de regular i controlar 
l’aprenentatge que es du a  terme. 

D’altra banda, l’adquisició de la competència digital es fa patent a través del l’ús creatiu, crític i 
segur de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) aplicades a l’aprenentatge, la inclusió i la 
participació en la societat. Implica, a més, l’adquisició d’una sèrie de coneixements, habilitats i actituds 
derivats dels canvis produïts sobre la lectura i l’escriptura per l’aplicació de les TIC i la generació d’entorns 
virtuals, no sols d’aprenentatge, sinó també d’interacció social. En este sentit, els continguts de Valencià: 
Llengua i Literatura es relacionen amb coneixements del llenguatge específic bàsic: textual, numèric, 
icònic, visual, gràfic i sonor, així com les seues pautes de descodificació i transferència. A més, s’incidix en 
el coneixement i ús de les principals aplicacions informàtiques necessàries per a l’accés a les fonts i el 
processament de la informació, i, com a conseqüència d’estos,  també  s’aborda el coneixement dels drets i 
les llibertats que assistixen a les persones en el món digital. El treball de les habilitats de comprensió oral i 
lectora inclou el desenrotllament de destreses relacionades amb la busca, l’accés i el processament de la 
informació. Per la seua banda, les habilitats d’expressió oral i escrita impliquen el domini de destreses 
bàsiques d’ús de la informació i creació de continguts en l’àmbit personal, acadèmic, social i professional. 
En tots els casos s’incidix en el coneixement dels riscos associats a l’ús de les tecnologies i de recursos en 
línia i les estratègies actuals per a evitar-los. És a dir, s’ensenya a identificar els comportaments adequats 
en l’àmbit digital per  a protegir la informació, pròpia i d’altres persones, així com conéixer els aspectes 
addictius de les tecnologies. 

També esta matèria contribuïx a l’adquisició de la competència, en el sentit d’iniciativa i esperit  
emprenedor, la qual implica la capacitat de transformar les idees en actes. La comunicació es basa 
justament en la transmissió d’idees i coneixements a través d’actes comunicatius que tenen lloc en 
determinats àmbits d’ús (personal, acadèmic, social i professional). Per tant, si plantegem cada situació de 
comunicació com un problema o un repte a què s’ha d’enfrontar l’usuari de la llengua, podem afirmar que 
en cada cas s’ha de prendre consciència de la situació en la qual s’ha d’intervindre o que cal resoldre. Per 
tant, el parlant ha de saber triar, planificar i gestionar els coneixements, destreses o habilitats i actituds 
necessaris amb criteri propi, a fi d’aconseguir l’objectiu previst. En  la realització de les activitats 
comunicatives es promou el desenrotllament d’actituds que afavorixen la iniciativa emprenedora, la 
capacitat de pensar de forma creativa, de gestionar el risc i de manejar la incertesa per mitjà del 
desenrotllament de destreses o habilitats com la capacitat d’anàlisi; la capacitat de planificació, 
organització, gestió i presa de decisions; la capacitat d’adaptació al canvi i de resolució de problemes; la 
comunicació, presentació, representació i negociació efectives; l’habilitat per a treballar, tant 
individualment com dins d’un equip; la participació; la capacitat de lideratge i delegació; el pensament 
crític i el sentit de la responsabilitat; l’autoconfiança; l’avaluació,  i l’autoavaluació.



 

 

 

 

D’altra banda, la competència en consciència i expressió cultural implica conéixer, comprendre, 
apreciar i valorar amb esperit crític, amb una actitud oberta i respectuosa, les diferents manifestacions 
culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi personal, i considerar-les com a part de 
la riquesa i patrimoni dels pobles, als quals contribuïxen els continguts del bloc “Educació literària”. A més 
de l’aprenentatge dels elements literaris, es proposa el desenrotllament de la creativitat, que es relaciona 
amb la capacitat estètica i creadora, i el domini d’aquelles capacitats relacionades amb els diferents codis 
artístics i culturals, per a poder utilitzar-les com a mitjà de comunicació i expressió personals. Tot això per 
a despertar en l’alumnat l’interés per la participació en la vida cultural i per contribuir a la conservació del 
patrimoni cultural i artístic, tant de la comunitat pròpia com d’unes altres comunitats. 

Des del punt de vista metodològic, es proposa l’enfocament comunicatiu com  a  plantejament 
didàctic bàsic per a l’aprenentatge i l’avaluació. El fet de desenrotllar la competència comunicativa suposa 
adquirir coneixements a través de la pràctica i la participació actives en àmbits socials que, com a tals, es 
poden desenrotllar tant en el context educatiu formal, a través del currículum, com en els contextos 
educatius no formals i informals. En este sentit, s’han de dissenyar tasques o situacions d’aprenentatge que 
possibiliten, imiten o reproduïsquen de la manera més fidel possible situacions reals d’interacció, 
comprensió i expressió oral i escrita, de manera que els estudiants puguen aplicar els coneixements 
apresos. 

Tenint com a objectiu últim que tot l’alumnat, sense exclusions, adquirisca els millors 
aprenentatges possibles, és de gran rellevància que incorporem en les nostres aules els últims avanços 
que la ciència educativa i social desenrotlla en relació a la millora de l’aprenentatge de la infància i joventut. 
Només així podrem consolidar el dret a l’educació de tots i totes, la millor educació possible per a cada un 
d’ells i elles. 

Per això, amb poques paraules, l’aprenentatge dialògic entén que les persones aprenem a partir de 
les interaccions amb unes altres persones, és a dir, que construïm el coneixement, en primer lloc, des d’un 
pla intersubjectiu, des d’un àmbit social, i, progressivament, l’interioritzem amb un coneixement propi, 
intrasubjectiu.  Per mitjà del diàleg, transformem les relacions, el nostre entorn i el nostre propi 
coneixement. Per tant, sota esta concepció de l’aprenentatge, l’alumnat, per a aprendre, necessita situacions 
d’interacció. Però no sols necessiten un gran nombre d’interaccions i que estes siguen diverses, sinó que, a 
més, el diàleg que s’establisca ha d’estar basat en una relació d’igualtat i no de poder, la qual cosa significa 
que tots i totes tenim coneixement per a aportar. Són estos espais d’interacció els que l’escola ha d’assegurar 
si volem oferir una educació de qualitat. 

En este sentit, s’establirà un aprenentatge dialògic en la mesura que s’augmente al màxim 
l’aprenentatge instrumental, s’afavorisca la creació de sentit personal i social, es promoguen  situacions  
d’aprenentatge impregnades de principis solidaris i en les quals la igualtat i la diferència siguen valors 
compatibles i mútuament enriquidors, tant instrumentalment com en nivells de cohesió social. 

A més, s’ha de tendir a un aprenentatge situat, que emfatitza la dimensió social dels processos 
d’adquisició de les competències, un aprenentatge vinculat a un determinat context cultural, social i de 
relacions, i a unes determinades tasques que les persones hauran de resoldre i que els permetran adquirir 
la competència necessària. Esta visió de l’aprenentatge contextualitzat o situat connecta amb una àmplia 
tradició de teories i pràctiques educatives que, en la societat de la informació, veuen reforçat el seu valor. El 
paper actiu i autònom dels alumnes conscients de ser responsables del seu aprenentatge ha de ser reforçat 
per una gran varietat de mètodes actius que faciliten la participació i implicació d’estos, i l’adquisició i ús de 
coneixements en situacions reals que generen aprenentatges transferibles i duradors. 



 

 

Els mètodes actius poden recolzar-se en estructures d’aprenentatge cooperatiu, que asseguren  la  
interacció entre iguals i amb altres membres de la comunitat educativa i l’entorn, de manera que, a través 
de la resolució conjunta de les tasques, els membres del grup desenrotllen noves habilitats i estratègies que 
puguen  aplicar a situacions semblants en contextos formals i no formals. Es tracta de transformar les 
estructures d’aprenentatge individualistes, vinculades exclusivament a l’aprenentatge de continguts 
descontextualitzats, en estructures d’aprenentatge cooperatiu perfectament compatibles amb altres 
mètodes actius, i tots estos, amb l’aprenentatge de les competències. 

L’aprenentatge competencial, per la seua mateixa naturalesa, invita a esta integració 
metodològica que es recolza en les relacions dels diferents mètodes actius amb diverses maneres 
d’ensenyar continguts i processos, que són substancialment diferents, i que s’ensenyen vinculats als 
coneixements de les distintes àrees. Es poden mencionar ací distints models o enfocaments metodològics 
(conductuals, constructivistes, socials o personals) o simplement mencionar exemples dels diversos 
enfocaments (anàlisi de tasques, simulació i/o joc de rols, estudi de casos, investigació en l’entorn, estímul 
de la creativitat, models personals per a l’augment de l’autoestima, etc.) o seqüències didàctiques que es 
podrien utilitzar per a la programació de les unitats didàctiques (aprenentatge basat en projectes, 
aprenentatge basat en problemes, aprenentatge servici,  etc.). 

En conclusió, l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura s’articula entorn d’una sèrie 
d’habilitats comunicatives, coneixements cognitivolingüístics, aptituds i actituds, que permeten a 
l’alumnat, d’una banda, seguir amb la seua formació acadèmica i al llarg de la vida i, d’una altra, adaptar-
se als reptes que planteja la societat del coneixement.



 

 

 

 

b) Contextualització 

El centre educatiu al qual va adreçada aquesta programació reuneix les següents característiques: 

a) Situat a Ibi en la comarca L’Alcoià, en un àmbit urbà. 

b) El centre compta amb 14 unitats d’ESO i 4 de Batxillerat. També s’imparteix un cicle formatiu d’FPB. 

c) El claustre de professorat està format per 54 membres, 4 dels quals formen el Departament de Valencià amb 
altres 2 companys adscrits a altres departaments i que imparteixen la nostra matèria. 

d) L’alumnat és valencianoparlant, castellanoparlant i un percentatge mínim d’alumnes de diversa procedència. 

e) Es desenvolupen els programes PEV/PIP. 

f) Es duen a terme diferents programes d’atenció a la diversitat: PMAR.PR4 etc., per a respondre a les 
necessitats de l’alumnat que ho requeresca. 

g) Aquesta programació va adreçada als grups de primer de l’ESO amb alumnat heterogeni i que presenta 
diferents ritmes d’aprenentatge.



 

 

 

 

2. OBJECTIUS DE L’ETAPA VINCULATS AMB LA MATÈRIA 
 

 

Els objectius són les metes que guien els processos d’ensenyament-aprenentatge. Els objectius s’expressen 
en termes de capacitats, les quals han d’assolir els alumnes durant aquesta etapa del procés 
d’aprenentatge. Estan fixats per la LOE i concretats en el Decret 112/2007. 

La finalitat de l’Educació Secundària Obligatòria és el desenvolupament integral i harmònic de la persona 
en els aspectes intel·lectuals, afectius i socials. D’aquesta manera els diferents objectius es poden agrupar 
en: 

a) Cognitius: L’alumnat ha d’adquirir els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes 
humanístic, artístic, científic i tecnològic. 

b) Afectius: Cal que l’alumnat desenvolupe i consolide hàbits d’estudi i de treball individual i en equip. Ha 
d’enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues relacions amb els altres. 

c) Socials: Hem de preparar l’alumnat per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la seua inserció 
laboral i formar-lo per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadà. 

 

 

Objectius generals 

L’Educació Secundària Obligatòria ha de contribuir a desenvolupar en l’alumnat les capacitats que els 
permeten: 

a) Conéixer, assumir responsablement els seus deures, conéixer i exercir els seus drets en el respecte als altres, 
practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i els grups, exercitar-se en el diàleg afermant 
els drets humans i la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, com a valors comuns d’una societat 
plural i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica. 

b) Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a condició necessària 
per  a una realització eficaç de les tasques de l’aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal. 

c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar la 
discriminació de les persones per raó de sexe o per qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 
Rebutjar els estereotips que suposen discriminació entre homes i dones, o qualsevol manifestació de violència 
contra la dona. 
d) Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues relacions amb els 
altres, com també rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre  
pacíficament els conflictes. 

e) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per adquirir, amb sentit crític, nous 
coneixements. Adquirir una preparació bàsica en el camp de les tecnologies, especialment les de la informació i la 
comunicació. 

f) Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s’estructura en diferents disciplines, així com 
conéixer i aplicar els mètodes per identificar els problemes en els diversos camps del coneixement i de  
l’experiència. 

g) Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, la iniciativa 
personal i la capacitat d’aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats. 



 

 

h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en valencià i en castellà, textos i 
missatges complexos, i iniciar-se en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura. 

i) Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera apropiada. 

j) Conéixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història pròpies i dels altres, així com el 
patrimoni artístic i cultural. 

k) Conéixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, afermar els hàbits 
de cura i salut corporals i incorporar l’educació física i la pràctica de l’esport per afavorir el desenvolupament 
personal i social. Conéixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seua diversitat. Valorar 
críticament els



 

 

 

 

hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, la cura dels éssers vius i el medi ambient, per contribuir 
a la seua conservació i millora. 

l) Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les distintes manifestacions artístiques, utilitzant 
diversos mitjans d’expressió i representació. 

 

 

A banda d’aquests, que es descriuen a la legislació d’àmbit estatal, la concreció del currículum valencià 
inclou els 

objectius següents: 

a) Adquirir els elements basics de la cultura, especialment en els seus aspectes humanístic, artístic, 
científic i tecnològic. 

b) Adaptar el currículum i els seus elements a les necessitats de cada alumne i alumna, de manera que es 
proporcione una atenció personalitzada i un desenvolupament personal i integral de tot l’alumnat, respectant 
els principis d’educació comuna i d’atenció a la diversitat de l’alumnat propis de l’etapa. 

c) Orientar l’alumnat i els seus representants legals, si es menor d’edat, sobre el progres acadèmic i la 
proposta d’itineraris educatius mes adequats per a cada alumne o alumna. 

d) Preparar l’alumnat per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la seua inserció laboral. 

e) Desenvolupar bones practiques que afavorisquen un bon clima de treball i la resolució pacifica de 
conflictes, així com les actituds responsables i de respecte pels altres. 

f) Desenvolupar una escala de valors que incloga el respecte, la tolerància, la cultura de l’esforç, la 
superació personal i la responsabilitat en la presa de decisions per part de l’alumnat, la igualtat, la 
solidaritat, la resolució pacifica de conflictes i la prevenció de la violència de gènere. 

g) Consolidar en l’alumnat hàbits d’estudi i de treball. 

h) Formar l’alumnat per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans. 

i) Desenvolupar metodologies didàctiques innovadores que incloguen l’aprenentatge cooperatiu, els projectes 
interdisciplinaris, l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, així com la practica de l’educació 
inclusiva en l’aula. 
j) Basar la practica docent en la formació permanent del professorat, en la innovació educativa i en l’avaluació 
de la pròpia practica docent. 

k) Elaborar materials didàctics orientats a l’ensenyança i l’aprenentatge basats en l’adquisició de competències. 

l) Utilitzar el valencià, el castellà i les llengües estrangeres com a llengües vehiculars d’ensenyament, 
valorant les possibilitats comunicatives de totes estes, i garantint l’ús normal, la promoció i el coneixement 
del valencià. 

 

 

Per tant, l’ensenyament de la llengua i la literatura en aquesta etapa tindrà com a objectiu el desenvolupament de 

les següents capacitats: 

1. Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de l’activitat social i cultural. 



 

 

2. Utilitzar el valencià i el castellà per a expressar-se oralment i per escrit, de manera coherent i adequada en 
cada situació de comunicació i en els diversos contextos de l’activitat social i cultural, per a prendre consciència 
dels propis sentiments i idees, i per a controlar la pròpia conducta. 

3. Utilitzar la llengua oral en l’activitat social i cultural de manera adequada a les distintes funcions i 
situacions de comunicació, adoptant una actitud respectuosa i de cooperació. 

4. Reconéixer les diverses tipologies dels textos escrits, i les seues estructures formals, per mitjà dels quals es 
produeix la comunicació amb les institucions públiques, les privades i les de la vida laboral, així com fer-ne un ús 
correcte. 

5. Utilitzar el valencià i el castellà per a adquirir nous coneixements, així com per a buscar, seleccionar i 
processar informació de manera eficaç en l’activitat escolar i per a redactar textos propis de l’àmbit acadèmic.



 

 

 

 

6. Conéixer i valorar com a patrimoni de tots els espanyols la riquesa lingüística i cultural d’Espanya, i 
considerar, adequadament i amb respecte, les diferents situacions que originen les llengües en contacte en les 
comunitats bilingües. 
7. Apreciar les possibilitats extraordinàries que ofereix el castellà com a llengua comuna per a totes les 
espanyoles i els espanyols i per a les ciutadanes i els ciutadans dels països de parla castellana, com a vehicle de 
comunicació i vertebració d’una de les comunitats culturals més importants del món. 

8. Conéixer les diferents manifestacions i varietats del castellà, derivades de la seua expansió per Espanya i 
Amèrica, i valorar la unitat essencial de la llengua comuna per a tots els parlants de l’idioma. 

9. Comprendre i valorar, a partir del coneixement de la realitat sociolingüística, la necessitat de recuperar un ús 
normalitzat del valencià, símbol d’identitat cultural i mitjà irrenunciable per a entendre la realitat de l’entorn i 
accedir al patrimoni cultural propi. 

10. Analitzar els diferents usos socials del valencià i del castellà per a evitar els estereotips lingüístics que 
impliquen judicis de valor i prejudicis classistes, racistes o sexistes. 

11. Apreciar les possibilitats que ofereix el valencià, llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, com a vehicle 
de comunicació i de vertebració. 

12. Conéixer els principis fonamentals de la gramàtica del valencià i del castellà, i reconéixer les diferents unitats 
de la llengua i les seues combinacions. 

13. Aplicar, amb una certa autonomia, els coneixements sobre la llengua i les normes de l’ús lingüístic per a 
comprendre textos orals i escrits i per a escriure i parlar amb adequació, coherència, cohesió i correcció, tant en 
valencià com en castellà. 
14. Comprendre textos literaris utilitzant els coneixements sobre les convencions de cada gènere, els temes i 
motius de la tradició literària i els recursos estilístics. Apreciar-ne les possibilitats comunicatives per a la millora 
de la producció personal. 

15. Aproximar-se al coneixement de mostres rellevants del patrimoni literari i valorar-lo com una manera de 
simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva en diferents contextos historicoculturals. 

16. Conéixer i distingir les principals èpoques artístiques i literàries, els seus trets característics, les obres, i les 
autores i els autors més representatius de cada època. Conéixer les obres i els fragments representatius de les 
literatures de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana. 

17. Interpretar i utilitzar la lectura i l’escriptura com a fonts de plaer, d’enriquiment personal i de coneixement 
del món, i consolidar hàbits lectors per mitjà de textos adequats a l’edat. 

18. Aprendre i utilitzar tècniques senzilles de maneig de la informació: recerca, elaboració i presentació amb 
l’ajuda dels mitjans tradicionals i l’aplicació de les noves tecnologies. 

19. Utilitzar, amb una autonomia progressiva, els mitjans de comunicació social i les tecnologies de la 
informació  per a obtenir, interpretar i valorar informacions de diversos tipus i opinions diferents.



 

 

 

 

3. COMPETÈNCIES CLAU 
 

 

El terme competència indica la capacitat d’un individu per a reorganitzar allò aprés, per a transferir-ho a 
noves situacions i contextos. L’adjectiu clau indica la seua rellevància en el procés d’ensenyament-
aprenentatge. Les competències exerceixen un paper d’enllaç entre la definició dels objectius i la selecció 
dels continguts. 

Les competències clau es caracteritzen perquè: 

– Són d’aplicació en l’ensenyament obligatori. 

– Constitueixen uns mínims que proporcionen tant als professors com als centres educatius referències sobre 
els principals aspectes en els quals cal centrar els esforços. 

– S’insisteix en l’enfocament interdisciplinari en el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

– Suposen la capacitat per a usar funcionalment els coneixements i les habilitats adquirits, la qual cosa implica 
comprensió, reflexió i discerniment. 

 

 

Les competències clau es classifiquen en bàsiques o disciplinars i transversals. 

 

 
Bàsique
s o 
disciplin
ars 

• Competència en comunicació lingüística 
• Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 

 

 

 

 
Transversa
ls 

• Competència digital 
• Competència d’aprendre a aprendre 
• Competències socials i cíviques 
• Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor 
• Consciència i expressió cultural 

 

 

Contribució de l’àrea de valencià a l’adquisició de les competències clau 
 

 



 

 

L’àrea de Valencià: llengua i literatura té com a meta el desenvolupament de la capacitat per a interactuar 
de manera competent per mitjà del llenguatge en les diferents esferes de l’activitat social. Per tant, 
contribueix d’una manera decisiva al desenvolupament de tots els aspectes que constitueixen la 
competència en comunicació lingüística. És a dir, contribueix a adquirir les destreses necessàries en les 
quatre grans macrohabilitats lingüístiques que es concreten en les següents microhabilitats: 

 

 

DIMENSI
Ó 

ACTIVITA
TS 

 

COMP
RENSI
Ó 
ORAL 

• Respondre qüestions sobre una determinada informació verbal. 
• Expressar verbalment el contingut d’una audició o exposició oral. 
• Desenvolupar verbalment la informació de textos, gràfics, dibuixos, imatges... 
• Traduir a diferents codis la informació obtinguda oralment: escrits, esquemes, mapes 
conceptuals... 
• Distingir la informació rellevant de la complementària. 



 

 

 

 
 

EXPR
ESSI
Ó 
ESCR
ITA 

• Efectuar dictats apropiats al nivell. 
• Realitzar resums dels continguts tractats. 
• Elaborar composicions sobre temes d’actualitat social. 
• Respondre per escrit qüestions plantejades. 
• Copiar informació extreta de diferents fonts. 
• Usar diferents fonts d’informació en l’elaboració dels escrits. 

 

COMPR
ENSIÓ 
ESCRIT
A 

• Elaborar resums o mapes conceptuals. 
• Expressar verbalment les idees principals d’un text escrit. 
• Respondre qüestions plantejades sobre un text escrit. 
• Expressar mitjançant diversos canals comunicatius la informació d’un text: cançons, expressió 
corporal... 
• Usar diferents fonts d’informació per ampliar coneixements i vocabulari. 

 

EXPRE
SSIÓ 
ORAL 

• Llegir en veu alta, de manera individual i col·lectiva, sobre diversos temes. 
• Debatre sobre qüestions relacionades amb l’actualitat i els interessos de l’alumnat. 
• Planificar i efectuar exposicions i conferències orals individuals, en xicotet grup o en gran grup. 
• Respondre verbalment a qüestions plantejades a classe. 
• Produir missatges orals utilitzant diversos registres i fonts d’informació. 

 

 

A més, l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura també contribueix a l’adquisició de la resta de competències. 



 

 

 

 

Relació de les competències clau amb els objectius d’àrea i els criteris d’avaluació 
 

 

OBJECTIUS D’ÀREA COMPETÈNCIA C. AVALUACIÓ 

Comprendre discursos orals i escrits en els diversos 
contextos de l’activitat social i cultural. 

Comunicació 

lingüística Aprendre 

a aprendre Socials i 

cíviques 

BL. 1.3 

Utilitzar el valencià i el castellà per a expressar-se 

oralment i per escrit, de manera coherent i 

adequada en cada situació de comunicació i en els 
diversos contextos de l’activitat social i cultural, per 

a prendre consciència dels propis sentiments i idees, 

i per a controlar la pròpia conducta. 

Comunicació 

lingüística Aprendre a 

aprendre Socials i 

cíviques 

Sentit d’iniciativa i 

esperit emprenedor 

BL. 1.1, BL. 1.2, 
BL. 
1.3 

Utilitzar la llengua oral en l’activitat social i cultural 

de manera adequada a les distintes funcions i 

situacions de comunicació. 

Comunicació 

lingüística Aprendre a 

aprendre Socials i 

cíviques 

Sentit d’iniciativa i 
esperit emprenedor 

BL. 1.1, BL. 1.5, 
BL. 
1.6 

Reconéixer les diverses tipologies dels textos escrits, 

i les seues estructures formals, per mitjà dels quals 
es produeix la comunicació amb les institucions 

públiques, les privades i les de la vida laboral, així 

com fer-ne un ús correcte. 

Comunicació 

lingüística Aprendre a 

aprendre Socials i 

cíviques 

Sentit d’iniciativa i 

esperit emprenedor 

BL. 2.1, BL. 2.2, 

Utilitzar el valencià i el castellà per a adquirir nous 

coneixements, així com per a buscar, seleccionar i 

processar informació de manera eficaç en l’activitat 
escolar i per a redactar textos propis de l’àmbit 

acadèmic. 

Comunicació 

lingüística Aprendre a 

aprendre Socials i 

cíviques 

Sentit d’iniciativa i 

esperit emprenedor 

BL. 2.1, BL. 2.2, 
BL. 

2.3, BL. 2.4, BL. 
2.5, BL. 2.6, BL. 

2.7, Conéixer i valorar com a patrimoni de tots els 

espanyols la riquesa lingüística i cultural d’Espanya, i 

considerar, adequadament i amb respecte, les 
diferents situacions que originen les llengües en 

contacte en les comunitats bilingües. 

Comunicació 

lingüística Socials i 

cíviques 

BL. 3.7 

Comprendre i valorar, a partir del coneixement de la 

realitat sociolingüística, la necessitat de recuperar 

un ús normalitzat del valencià, símbol d’identitat 

cultural  i mitjà irrenunciable per a entendre la 
realitat de l’entorn i accedir al patrimoni cultural 

propi. 

Comunicació 

lingüística Socials i 

cíviques 

BL. 3.7 

Analitzar els diferents usos socials del valencià i del 

castellà per a evitar els estereotips lingüístics que 

impliquen   judicis   de   valor   i   prejudicis   classistes, 

Comunicació 

lingüística Socials i 

cíviques 

BL. 3.7 



 

 

 

 

racistes o sexistes.   

Apreciar les possibilitats que ofereix el valencià, 

llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, com a 

vehicle de comunicació i de vertebració. 

Comunicació 

lingüística Socials i 

cíviques 

BL. 3.7 

Conéixer els principis fonamentals de la gramàtica 

del valencià i del castellà, i reconéixer les diferents 

unitats de la llengua i les seues combinacions. 

Comunicació lingüística BL. 3.1 

Aplicar, amb una certa autonomia, els coneixements 

sobre la llengua i les normes de l’ús lingüístic per a 

comprendre textos orals i escrits i per a escriure i 
parlar amb adequació, coherència, cohesió i 

correcció. 

Sentit d’iniciativa i 

esperit emprenedor 
Aprendre a aprendre 

BL. 3.2 

Comprendre textos literaris utilitzant els  

coneixements sobre les convencions de cada gènere, 

els temes i motius de la tradició literària i els recursos 

estilístics. Apreciar-ne les possibilitats comunicatives 
per a la millora de la producció personal. 

Comunicació 

lingüística Aprendre 

a aprendre 

BL. 3.2 

Aproximar-se al coneixement de mostres  rellevants 
del patrimoni literari i valorar-lo com una manera de 

simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva en 

diferents contextos historicoculturals. 

Comunicació lingüística 
Aprendre a aprendre 
Sentit d’iniciativa i 

esperit emprenedor 
Consciència i expressió cultural 

BL. 4.3, BL. 4.4 

Conéixer i distingir les principals èpoques artístiques 

i literàries, els seus trets característics, les obres, i les 
autores i els autors més representatius de cada 

època. 

Comunicació 

lingüística Aprendre a 

aprendre 

Sentit d’iniciativa i 
esperit emprenedor 

Consciència i expressió cultural 

BL. 4.3, BL. 4.4 

Interpretar i utilitzar la lectura i l’escriptura com a 

fonts de plaer, d’enriquiment personal i de 
coneixement del món, i consolidar hàbits lectors per 

mitjà de textos adequats a l’edat. 

Comunicació lingüística 
Sentit d’iniciativa i 
esperit emprenedor 
Consciència i expressió cultural 

BL. 4.1, BL. 4.2 

Aprendre i utilitzar tècniques senzilles de maneig de 

la informació: recerca, elaboració i presentació amb 
l’ajuda dels mitjans tradicionals i l’aplicació de les 

noves tecnologies. 

Comunicació 

lingüística Aprendre a 

aprendre Socials i 

cíviques 

Sentit d’iniciativa i 

esperit emprenedor 

Digital 

BL. 1.4 

Utilitzar, amb una autonomia progressiva, els mitjans 

de comunicació social i les tecnologies de la  

informació per a obtenir, interpretar i valorar 
informacions de diversos tipus i opinions diferents. 

Comunicació 

lingüística Aprendre 

a aprendre Socials i 

cíviques 

BL. 1.2, BL. 1.4 



 

 

 

 

 Sentit d’iniciativa i 

esperit emprenedor 

Digital 

 

 

 

L’aportació de l’àrea de Valencià a la competència matemàtica i les competències bàsiques en ciència i tecnologia es 

fa mitjançant l’ús de textos de temes relacionats amb aquests continguts, però també, en el cas de la competència 
matemàtica és tractada de manera tangencial en algunes activitats en què siga necessari fer  ús d’algun procediment 
matemàtic.



 

 

 

 

4. CONTINGUTS 

Estructura i 

classificació 

 

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 

 

L’eix del currículum són les habilitats i estratègies per a parlar i escoltar –incloent-hi la interacció, escriure 
i llegir–  en àmbits significatius de l’activitat social. Aquests aprenentatges s’arrepleguen en els dos primers 
blocs de continguts del currículum, mentre que els dos últims reuneixen els continguts que fan referència 
a la capacitat de l’alumnat per a observar el funcionament de la llengua i per a parlar-ne, als coneixements 
explícits sobre la llengua i les seues formes d’ús que es deriven de la diversitat geogràfica, social i d’estil, 
així com de les actituds adoptades pels usuaris de les llengües oficials. 

 

 

Els blocs de continguts exposen, d’una manera analítica, els components de l’educació lingüística i 
literària, i n’assenyalen els nivells assolibles en cada curs. 

 

 

CONTINGUTS DE PRIMER D’ESO
  

Bloc 1 Escoltar i parlar 
CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

• Gèneres dialogats de la comunicació oral. Diferències entre oralitat i escriptura. 
• Aplicació de tècniques d’escolta activa i ús del diàleg igualitari. 

• Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques. 

• Assumpció de distints rols en equips de treball. 



 

 

• Aplicació de les propietats textuals en els intercanvis de comunicació oral (adequació, coherència, cohesió i 
correcció). 

• Valoració de la conversació com a ferramenta de les habilitats socials, de mediació, d’expressió de la creativitat i 
de respecte per les opinions dels altres. 

• Creació del pensament de perspectiva. 

• Foment de la solidaritat, de la tolerància i del respecte i l’amabilitat. 

• Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatges cooperatius. 

• Característiques dels textos orals conversacionals, narratius i descriptius. 

• Aplicació dels coneixements de la tipologia i de les propietats textuals en l’anàlisi dels textos conversacionals, 
narratius i descriptius. 

• Ús de tècniques de memorització i retenció de la informació: prendre notes, paraules clau i resums. 
• Utilització guiada de diccionaris i fonts d’informació en diferents suports. 

• Aplicació de tècniques d’avaluació, autoavaluació i coavaluació en les produccions orals. 

• Selecció raonada dels productes que s’incloguen en el dossier (dossier (portfolio)). 
• Coneixement dels entorns laborals, professions i estudis vinculats als coneixements de l’àrea.



 

 

 

 

• Autoconeixement de fortaleses i 

debilitats. CONTINGUTS ESPECÍFICS 

• Participació en situacions de comunicació (conversacions espontànies, discussions i deliberacions de normes de 
classe, llibres de lectura, viatges, activitats d’adaptació, relació i dinamització, programes de mediació del 
centre, difusió de les activitats extraescolars, etc.) que desenvolupen les relacions socials en l’entorn acadèmic. 

• Participació en reformulacions del missatge en contextos multilingües. 

• Aplicació de les característiques del llenguatge conversacional (cooperació, espontaneïtat, economia i 
subjectivitat), dels principis de cooperació (aportar informació certa, de manera clara, breu i ordenada, etc.), de 
les habilitats socials, especialment en les formes de tractament i respecte, en iniciar, mantenir i concloure els 
intercanvis comunicatius (saludar i acomiadar-se adequadament al context, disculpar-se i respondre a una 
disculpa, etc.), en les peticions del torn de paraula, etc. 

• Utilització del lèxic del nivell educatiu i d’un llenguatge no discriminatori. 

• Escolta activa, comprensió, interpretació i anàlisi de textos orals i audiovisuals conversacionals, narratius i 
descriptius (conversacions telefòniques formals i informals, descripcions d’itineraris, relats audiovisuals, 
cançons, fragments teatrals, poemes, endevinalles, travallengües, seqüències narratives i descriptives de 
reportatges, notícies, entrevistes, etc.) i els que generen aquests aprenentatges i projectes de treball. 

• Anàlisi de la informació no verbal corporal (gestos, mirada, postura, contacte físic, etc.) i paralingüística (la 
dicció, l’accentuació, el ritme i el to de veu). 

• Utilització de les estratègies de comprensió oral en els textos conversacionals, narratius i descriptius: activació 
de coneixements previs, anticipació; manteniment de l’atenció, confirmació o rebuig d’hipòtesis; resolució de 
problemes de comprensió lèxica; reformulació, extracció i selecció d’informacions concretes presents en el text, 
etc. 

• Aplicació dels coneixements de la tipologia i de les propietats textuals en la producció oral de textos 
conversacionals, narratius i descriptius. 

• Producció de textos orals dialogats, narratius i descriptius (lectura en veu alta de contes, poemes, seqüències 
narratives i descriptives, dramatització de còmics, fragments teatrals, narració d’experiències viscudes, 
descripcions de personatges, d’estats, de processos, endevinalles, embarbussaments, etc., i els que generen 
aquests aprenentatges i projectes de treball. 

• Anàlisi, aplicació i avaluació dels procediments lingüístics d’expressió oral de textos dialogats, narratius (orde 
cronològic i connectors temporals, etc.) i descriptius (abundància d’adjectivació, ús de comparacions, etc.), 
prestant atenció a les interferències lingüístiques. 

• Anàlisi, aplicació i avaluació dels elements d’expressió oral no verbals, corporals i paralingüístics, 
especialment de la pronunciació i de la gesticulació, amb l’ajuda dels companys i del professorat. 

 

 

Bloc 2. Llegir i escriure 

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

• Característiques bàsiques dels textos narratius i descriptius: funció comunicativa, estructura, marques 
lingüístiques, recursos verbals i no verbals, gèneres. 

• Reflexió sobre la importància de l’escriptura en el desenvolupament personal, com a instrument potenciador 
de la creativitat. 

• Selecció raonada dels textos produïts que s’inclouen en el dossier (dossier (portfolio)). 



 

 

• Ús de fonts de consulta impreses i digitals com a suport per a la revisió ortogràfica, gramatical i lèxica. 

• Busca, localització i extracció d’informació en diferents tipus de textos i fonts documentals i no documentals, 
amb l’ajuda de guies, dels companys i del professorat. 

• Utilització de diferents tipus de biblioteques (aula, centre, pública, personal, virtual) per a obtenir informació. 

• Avaluació de processos i resultats. 

• Valoració de l’error com a oportunitat. 

• Reflexió sobre la importància de la lectura i l’escriptura com a mitjans lúdics i d’aprenentatge.



 

 

 

 

• Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats. 

• Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat d’automotivació. 

• Superació d’obstacles i fracassos. Mostrar iniciativa, idees innovadores, perseverança i flexibilitat. 
• Utilització del pensament alternatiu. 

• Desenvolupament del sentit crític. 
• Ús de ferramentes digitals de busca en pàgines web especialitzades, diccionaris i enciclopèdies en línia, bases 

de dades especialitzades, etc., i visualització. 

• Emmagatzematge de la informació digital. 

• Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la cerca i el contrast d’informació. 
• Disseny de presentacions multimèdia. 

• Ús de les ferramentes més comunes de les TIC per a col·laborar i comunicar-se amb la resta del grup amb la 
finalitat de planificar el treball, aportar idees constructives pròpies, comprendre les idees alienes, etc. 

• Utilització del correu electrònic i mòduls cooperatius en entorns personals d’aprenentatge com ara blogs, 
fòrums, wikis, etc. 

• Adquisició d’hàbits i conductes per a la comunicació i la protecció de l’individu i per a protegir els altres de 
les males pràctiques com el ciberassetjament. 

• Anàlisi del públic destinatari i adaptació de la comunicació en funció d’aquest. 
 

 

CONTINGUTS ESPECÍFICS 

• Aplicació dels coneixements sobre les característiques bàsiques dels textos narratius i descriptius a la 
comprensió, interpretació i anàlisi d’aquests: identificació de la intenció comunicativa, l’àmbit d’ús i el canal; 
distinció de la idea principal, les idees secundàries i l’organització del contingut; identificació dels elements dels 
textos narratius (narrador, personatges, espai, temps, diàlegs, etc.); localització d’informació explícita i implícita; 
anàlisi dels mecanismes gramaticals (connexió, referència, eix temporal depassat), del lèxic i dels recursos 
expressius (comparació, hipèrbole, etc.);interpretació de la informació contextual i no verbal (títol, il·lustracions, 
etc.), etc. 

• Ús d’estratègies de planificació, com a part del procés d’escriptura, especialment en textos narratius i 
descriptius: determinar la intenció, el destinatari i el tipus de text; observar textos model; generar idees 
(pròpies i dels companys); ordenar les idees seguint esquemes temporals o espacials. 

• Ús de processadors de textos en l’escriptura: gestió d’arxius i carpetes, edició bàsica (desplaçament, selecció, 
copiar, apegar), format de caràcter, alineació, ortografia, inserció d’imatges, etc. 

• Ús d’estratègies de textualització o escriptura, com a part del procés de producció escrita, amb l’ajuda de 
guies, dels companys i del professorat: redactar esborranys, usar diccionaris i gramàtiques, controlar la 
progressió de la informació, reescriure. 

• Ús de fonts de consulta impreses i digitals com a suport per a la revisió ortogràfica, gramatical i lèxica. 

• Ús i aplicació d’estratègies de comprensió lectora, especialment en textos narratius i descriptius. Abans de la 
lectura: establir els objectius de lectura; formular prediccions sobre el tema, l’acció, els personatges, etc., a 
partir de la informació paratextual (títol, il·lustracions, capítols, etc.); observar l’estructura externa. Durant la 
lectura: mantenir l’atenció constant; comprovar les prediccions i formular-ne de noves; reflexionar al final de 
cada paràgraf sobre la coherència i la progressió de l’acció narrativa; formular inferències sobre l’acció, 
l’estructura, els personatges, etc.;consultar el diccionari per a resoldre problemes de comprensió lèxica. 



 

 

• Després de la lectura: determinar l’organització del contingut; resumir l’acció; respondre a preguntes sobre els 
elements textuals (narrador, personatges, espai, temps, diàlegs, etc.), sobre aspectes formals (connectors 
temporals i espacials, temps verbals, sinònims i altres mecanismes de referència, etc.), sobre dades explícites i 
implícites; localitzar i explicar els recursos expressius; valorar les prediccions efectuades. 

• Lectura, comprensió, interpretació i anàlisi de textos escrits narratius(contes, novel·les, rondalles, còmics, 
cartes personals, etc.), descriptius(seqüències descriptives en textos literaris narratius, fitxes de dades 
personals, catàlegs comercials, etc.), instructius (avisos i normes del centre, instruccions per a realitzar 
activitats escolars, etc.), expositius (definicions del diccionari, preguntes d’activitats o proves amb resposta



 

 

 

 

breu, etc.),argumentatius (opinions breus en la interacció escrita en la web, en ressenyes o 
comentaris de textos literaris, etc.). 

• Producció de textos escrits narratius (diaris i cartes personals, narracions inventades, còmics, biografies, etc.), 
descriptius (de personatges de textos literaris, inventades, perfils personals, etc.), instructius (normes de classe, 
de la biblioteca d’aula, etc.), expositius (definicions, resposta breu a preguntes d’activitats o proves, etc.), 
argumentatius (justificacions personals breus, valoracions breus sobre llibres llegits, etc.), amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció, d’acord amb les característiques pròpies dels gèneres. 

• Creació de textos escrits de caràcter narratiu o descriptiu, individuals i col·lectius, a partir de propostes que 
promoguen la creativitat i el gaudi personal, usant recursos lingüístics (comparació, metàfora, hipèrbole, 
paral·lelisme, etc.), recursos del llenguatge no verbal (il·lustracions, etc.) i ferramentes digitals d’edició i 
presentació a partir de models. 

• Aplicació del coneixement sobre les propietats textuals (adequació, coherència i cohesió) en l’escriptura de 
textos narratius i descriptius. 

• Ús de tècniques de selecció, organització i revisió del lèxic nou. 

• Revisió de produccions pròpies i alienes, identificant i corregint els errors ortogràfics, gramaticals i lèxics, 
d’acord amb les normes de correcció determinades per al nivell educatiu. Reescriptura total o parcial dels 
textos escrits, corregint els errors en l’adequació, coherència, cohesió i correcció detectats en el procés 
d’avaluació i revisió. 

• Planificació i realització, amb ajuda de guies i models i la direcció del professorat, de projectes de treball 
individuals i en equip, seguint les fases del procés: presentació (coneixement de l’objectiu del projecte, 
activació de coneixements previs, organització i planificació), busca d’informació(planificació, obtenció, 
selecció, reorganització i posada en comú de la informació), elaboració del producte final (procés d’escriptura), 
presentació(exposició del producte final) i avaluació (avaluació, autoavaluació i coavaluació del producte final i 
del procés d’elaboració del projecte). 

• Actuació eficaç en equips de treball, de manera guiada: participar en la planificació i divisió del treball, realitzar 
les tasques personals i el rol assignat, aportar idees constructives, col·laborar amb els companys i acceptar-los, 
utilitzar el diàleg per a la resolució de conflictes, usar estratègies de supervisió i resolució de problemes, prendre 
decisions raonades en comú, etc. 

• Utilització guiada de les TIC en totes les fases del procés d’elaboració d’un projecte: localitzar, seleccionar, 
tractar, organitzar i emmagatzemar la informació; crear textos escrits o audiovisuals; presentar el treball. 

• Realització, formatat senzill i impressió de documents de text. 
• Construcció d’un producte o meta col·lectiu, compartint informació i recursos. 

• Utilitzar el pensament com un mitjà i una finalitat, per a la reflexió guiada, a través de qüestionaris o iniciant-se 
en l’escriptura d’un diari, sobre el procés d’aprenentatge i els coneixements de qualsevol tipus adquirits durant la 
realització d’un projecte de treball. 

• Avaluació de les produccions pròpies o alienes, com a part del procés d’escriptura, amb ajuda de guies, del 
professorat, individualment i en equip, comparant el resultat amb el pla original, jutjant si el text respon a 
l’objectiu d’escriptura i analitzant l’adequació, coherència i cohesió, amb la finalitat de millorar els textos. 

 

 

 

 

 

Bloc 3. Coneixement de la llengua 



 

 

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

• Identificació d’enunciats. 
• Identificació de l’oració simple i dels seus components (subjecte i predicat). 

• Reconeixement del subjecte i dels seus tipus (omés i múltiple). 

• Introducció als complements del predicat: complement directe, complement indirecte i complements 
circumstancials. 

• Reconeixement dels elements de la situació comunicativa i de les propietats textuals en textos narratius i 
descriptius. 

• Anàlisi de la coherència textual: identificació d’idees principals i secundàries i organització del contingut, en 
funció de la intenció comunicativa. 

• El plurilingüisme i la realitat plurilingüe d’Espanya. 

• Identificació de les llengües d’Espanya, dels seus trets característics i de la seua distribució geogràfica. 
 

 

CONTINGUTS ESPECÍFICS 

• Reconeixement i ús de classes de paraules flexives i no flexives: El substantiu: gènere, nombre i classes. 

• L’adjectiu qualificatiu :gènere, nombre, grau i classes, i posició de l’adjectiu qualificatiu. 
• Els determinants: article (gènere, classes; absència) i adjectiu determinatiu (gènere, nombre i classes: 

demostratius, possessius, indefinits, numerals). 

• El pronom: gènere i nombre, classes (personals, demostratius, possessius, numerals, indefinits). 

• El verb (persona gramatical, nombre, conjugació verbal, modes indicatiu) i tipus (verbs regulars, irregulars i 
auxiliars). Formes no personals. 

• L’adverbi. 

• Les preposicions. 

• Les conjuncions. 

• Les interjeccions. 
• Establiment de la concordança nominal i verbal. 

• L’abecedari. El nom de les lletres i correspondència entre grafemes i fonemes. 

• Ús de grafemes i seqüències de grafemes especials (c-q, g-gu, c-ç, g-j, t-g, t-j, bv, h, tx-ig-x, s-ss-z). 

• Els dígrafs. 

• Separació de paraules en síl·labes. 

• Reconeixement del diftong, triftong i hiat. 

• Aplicació de les regles generals d’accentuació. 

• Accentuació de monosíl·labs. Accent diacrític. 
• L’apòstrof. 

• Ús de la dièresi. 

• Ortografia de noms propis. 

• Ús de les majúscules i accentuació de lletres majúscules. 



 

 

• Ús del punt i de la coma, dels dos punts i dels punts suspensius. 
• Ús dels signes d’interrogació i exclamació. 

• Identificació dels elements constitutius de la paraula (arrel i afixos) i creació de famílies lèxiques. 

• Reconeixement i ús dels procediments de formació de paraules: paraules simples, paraules compostes i 
derivades. 

• Explicació del significat de neologismes i préstecs lèxics atenent el seu origen i procedència (anglicismes, 
gal·licismes). 

• Reconéixer gentilicis d’Espanya. 

• Reconeixement de les relacions d’igualtat-semblança (sinonímia, polisèmia i homonímia) i d’oposició- 
contrarietat (antonímia) entre les paraules. 

• Aproximació a la cohesió textual: explicació de connectors textuals (d’addició, oposició, temporals, etc.); de 
mecanismes lexicosemàntics com ara repeticions lèxiques, família lèxica i relacions semàntiques (sinonímia, 
antonímia, el·lipsi, etc.); mecanismes de cohesió gramatical (substitució per mitjà de pronoms, eix temporal) i 
mecanismes paralingüístics i elements gràfics. 

• Aproximació a l’adequació textual: àmbit d’ús i finalitat comunicativa, relació entre emissor i receptor, 
reconeixement de marques lingüístiques de modalització (adjectius qualificatius i lèxic valoratiu, etc.) i ús no 
discriminatori del llenguatge. 

 

 

Bloc 4. Educació literària 

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

• Aproximació al coneixement d’altres mons (reals o imaginaris) a partir de la lectura. 

• Utilització, de manera progressivament autònoma i responsable, de diferents tipus de biblioteques (d’aula, 
centre, pública, virtual). 

• Coneixement i respecte de les normes de funcionament, consulta guiada de catàlegs digitals i en línia. 

 

CONTINGUTS ESPECÍFICS 

• Lectura guiada i comprensió de textos i obres literàries, concordes amb el nivell, com a base per a la formació 
de la personalitat literària i el gaudi personal. 

• Selecció de lectures de manera autònoma o a proposta del professor, de la biblioteca o d’altres àmbits 
(intercanvi, préstecs, compra, consulta en línia, etc.). 

• Pràctica de diversos tipus de lectura (guiada, lliure, silenciosa, en veu alta) de textos literaris com a font de 
gaudi i informació i com un mitjà d’aprenentatge i enriquiment personal. 

• Dramatització de textos literaris adaptats i adequats al nivell educatiu. 

• Anàlisi de les característiques expressives dels textos teatrals, relacionant-los amb el cine, la ràdio i la televisió. 

• Aplicació de tècniques teatrals i de lectura expressiva en veu alta i en dramatitzacions. 
• Tècniques d’elaboració de treballs personals, de creació i/o d’investigació senzilla i supervisada sobre una 

lectura realitzada. 

• Creació d’un dossier (dossier (portfolio)) de lectura que incloga una selecció de treballs individuals o en equip 
(cartells, fotografies, eslògans, videopoemes, fitxes de lectura, infografies, creacions a partir de ferramentes 
web, citacions i pensaments, etc.) i una fitxa de registre de les creacions (nom del treball, data i motiu de 
l’elaboració, objectius plantejats, context de realització, valoració i avaluació del resultat). 

• Foment de l’hàbit lector per mitjà de la participació en iniciatives que impulsen la realització de lectures 
amenes (club de lectors, ciberlectures, tertúlies literàries, pla lector del centre, etc.). 



 

 

• Connexió entre la literatura i la resta d’arts (música, pintura, cine, etc.),relacionant obres, personatges i temes 
universals: l’espai dels mites, l’amor i la literatura, herois i antiherois, el joc literari i l’avantguarda Pervivència i 
evolució de personatges tipus, temes i formes a partir de la comparació d’obres de tota la història de la cultura. 

• Interpretació del sentiment humà implícit en les obres comparades. 

• Introducció a la literatura o a partir dels textos d’autoria masculina i femenina. 
• Tractament evolutiu de temes i tòpics en una selecció de textos significatius. Temes: l’espai dels mites, l’amor i 

la literatura, herois i antiherois, el joc literari, l’avantguarda, etc. Tòpics: carpe diem, etc. 

• Reconeixement de les característiques pròpies dels gèneres literaris a partir d’una selecció de textos en prosa i 
en vers. 

• La narració en prosa i en vers. Elements de les narracions. 
• La lírica i els recursos mètrics en vers. 

• El teatre en prosa i en vers. 

• La literatura d’idees: aforismes. 

• Anàlisi senzilla de textos: localització guiada del text en el seu context social, cultural, històric i literari; 
anàlisi senzilla del contingut de l’obra o text (tema, tòpics, argument, personatges, estructura, formes i 
llenguatge literari i intenció de l’autor); figures retòriques (pla lexicosemàntic: prosopografia, etopeia, retrat, 
topografia, hipèrbole, comparació, antítesi, metàfora, etc.; pla morfosintàctic: paral·lelisme, asíndeton, 
polisíndeton, derivació, etc.; pla fònic: versificació, onomatopeia, etc.). 



 

 

 

 

5. UNITATS DIDÀCTIQUES 

5.1.Organització de les unitats didàctiques 

Les unitats tenen una estructura fixa que presenta els següents blocs de continguts: 

 

 

Ø Títol i presentació de la unitat: índex de continguts amb suport visual. 

Ø Comprensió lectora: bloc centrat en el treball de les destreses lingüístiques bàsiques (comprensió i expressió orals 
i escrites) a partir de textos de diversa tipologia, majoritàriament literaris. La selecció dels textos s’ha fet atenent 
a criteris d’actualitat i adequació per temàtica, nivell de dificultat, etc. 

Ø Lèxic: s’hi treballen continguts relacionats amb la lexicologia i la lexicografia. 

Ø Tipus de text: anàlisi de tipologies textuals. 

Ø Gramàtica: continguts gramaticals (morfologia i sintaxi). 

Ø Ortografia: normes ortogràfiques. 

Ø Literatura: anàlisi dels gèneres literaris, lectura de textos significatius. 

Ø Llengua i societat: apartat eminentment pràctic dedicat als continguts sociolingüístics. 

Ø Taller de comunicació: a partir dels continguts conceptuals assolits al llarg de les unitats, es presenten estratègies 
procedimentals amb la finalitat que l’alumne siga capaç de produir textos orals i escrits. 

 

 

 

 

 

5.2.Seqüenciació de les unitats didàctiques. 

 

Llibre de text: Comunica 1. Ed: Bromera. 

 

Els continguts, criteris d’avaluació i estàndard d’aprenentatge fixats per al primer curs d’Educació 
Secundària Obligatòria s’han agrupat en les nou unitats didàctiques que detallem a continuació. 



 

 

 

 

 

 

Unitat 1 Com ets? 
 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 



 

 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 



 

 

• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de les propietats textuals en 
l’anàlisi dels textos narratius i 
descriptius. 
• Utilització guiada de diccionaris i 
fonts d’informació en diferents suports. 
• Utilització de les estratègies de 
comprensió oral en els textos narratius i 
descriptius. 
• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de les propietats textuals en la 
producció oral de textos narratius i 
descriptius. 
• Producció de textos orals 
narratius i descriptius. 
• Aplicació de l'estàndard oral formal i 
l'ús d'un llenguatge no discriminatori en la 
producció de textos orals. 
• Anàlisi, aplicació i avaluació 
dels procediments lingüístics propis 
del debat: estructura, tema, 
posicions inicials i finals, etc. 
• Anàlisi, aplicació i avaluació dels 
elements d’expressió oral no verbals: 
pronunciació, gesticulació, velocitat, to, 
prosòdia, elocució, etc. 

BL1.1 Participar activament i respectuosa 
en intercanvis comunicatius formals, 
aportant arguments per a defensar les 
pròpies opinions, atenent la pronúncia i la 
gestualitat, usant un registre formal i 
respectant les normes de cortesia i les 
estratègies d'interacció oral. (CCLI, CAA, 
CSC) 
BL1.2 Participar en equips de treball que 
tenen metes comunes, amb eficàcia i 
responsabilitat, reconeixent les 
aportacions de tots i utilitzant el diàleg 
per a resoldre conflictes i discrepàncies. 
(CCLI, SIEE, CSC) 
BL1.3. Interpretar textos orals i 
audiovisuals de gèneres, tipologies i 
registres diferents, especialment narratius 
i descriptius, propis dels àmbits personal, 
acadèmic, i literari pròxims als interessos 
de l’alumnat, analitzant les 
característiques formals i de contingut i 
els elements no verbals, utilitzant les 
estratègies de comprensió oral i el 
propòsit d’escolta.(CCLI, CAA, CSC) 
BL1.4. Produir de forma oral, 
individualment o en equip, textos 
narratius i descriptius, utilitzant les 
estratègies d’expressió oral i els elements 
no verbals adequats a la situació 
comunicativa i a l’objectiu proposat, amb 
adequació, coherència, cohesió, correcció i 
el lèxic adequat al nivell, amb el suport de 
les TIC i l’ajuda del professor. (CCLI, CAA, 
CSC, SIEE) 

BL1.1.1 Participa activament en 
intercanvis comunicatius relacionats amb 
temes actuals o pròxims als seus 
interessos. 
BL 1.1.2 Participa activament en 
intercanvis comunicatius amb un registre 
formal, respectant les normes de 
cortesia i les estratègies de la interacció 
oral. 
BL 1.1.3 Participa activament en 
intercanvis comunicatius amb arguments 
raonats per a defensar les pròpies 
opinions. 
BL 1.1.4 Participa activament en 
intercanvis comunicatius amb atenció a la 
pronúncia i la gestualitat. 
BL1.2.1 Participa en equips de treball 
que tenen metes comunes i assumeix 
diversos rols amb eficàcia i 
responsabilitat. 
BL1.2.2 Participa en equips de treball 
que tenen metes comunes donant 
suport als companys amb empatia. 
BL1.2.3 Participa en equips de treball que 
tenen metes comunes i utilitza el diàleg 
per a resoldre conflictes i discrepàncies. 
BL1.3.1. Interpreta textos narratius i 
descriptius orals i audiovisuals propis 
de l’àmbit personal, periodístic i 
literari. 
BL1.3.2. Interpreta textos narratius i 
descriptius, orals i audiovisuals, analitzant 
les 

• Interpretació de textos narratius i 
descriptius (lectura i/o audició inicial). 
• Narració oral de fets i 
sensacions personals. (act. 14, 18, 
58) 
• Manifestació raonada i 
argumentada de les opinions i preferències 
pròpies. (act. 14, 18, 59) 
• Participació activa en un joc de rol 
(act. 21, 60) 
• Locució (directa o enregistrada) 
amb especial atenció a la dicció, la 
pronunciació i el ritme. (act. 43) 
• Pronúncia acurada paraules amb 
dígrafs i lletres compostes. (act. 39, 40, 
42) 
• Lectura dramatitzada de textos. 
(act. 1, 20,45, 57) 
• Escolta de dictats amb les pauses 
marcades i reconeixement de sons que 
s'identifiquen correctament amb la seua 
representació gràfica. (act. 45, 47) 
• • Exposició oral dels coneixements 
apresos, de forma adequada al context. 
(act. 58, 59) 



 

 

 

 

 

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

característiques formals i de contingut i 
els elements no verbals. 

BL1.3.3. Interpreta textos narratius i 
descriptius orals i audiovisuals, utilitzant 
de manera autònoma les estratègies de 
comprensió oral adequades al text i al 
propòsit d’escolta. 
BL1.4.1. Produeix oralment textos 
narratius i descriptius, dels àmbits 
personal, acadèmic i social, per a 
practicar aprenentatges lingüístics i 
estructurar el pensament. 
BL1.4.2. Produeix de forma oral textos 
narratius, i descrptius utilitzant les 
estratègies d’expressió oral i els elements 
no verbals adequats a la situació 
comunicativa. 
BL1.4.3. Aplica les propietats textuals 
en la producció oral de textos narratius i 
descriptius. 
BL1.4.4. Produeix, de forma oral, textos 
narratius i descriptius amb riquesa lèxica. 
BL1.5.1 Avalua amb l'ajuda del 
professorat i de guies les produccions 
orals pròpies i dels companys, atenent a 
la quantitat, qualitat, rellevància, 
pertinència i claredat i a les normes de 
prosòdia, per a progressar en la 
competència comunicativa oral. 

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure 



 

 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de les propietats textuals en 
l’anàlisi, comprensió lectora i 
interpretació dels textos narratius i 

BL2.1 Interpretar textos escrits en 
suports diversos de gèneres, tipologies i 
registres diferents, especialment 
narratius i descriptius, propis dels àmbits 
personal, acadèmic, i literari pròxims als 
interessos de 

BL2.1.1 Interpreta textos escrits en 
suports diversos, de diferents àmbits i 
tipologies, per a construir el significat 
global i com a suport per aprendre. 

• Interpretació de textos narratius 
i descriptius (lectura inicial i act. 1, 16, 
20, 57). 
• Redacció de textos descriptius. (act. 14, 



 

 

 

 

 



 

 

descriptius. 

• Busca, localització i extracció 
d'informació per a construir textos 
expositius i descriptius. 
• Utilització guiada de diccionaris i 
fonts d’informació en diferents suports. 
• Ús de les TIC per a col·laborar, 
comunicar-se i planificar el treball. 
• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de les propietats textuals en la 
producció escrita de textos narratius i 
descriptius. 
• Producció de textos escrits 
narratius, descriptius atenent les 
propietats textuals i d'acord amb les 
característiques dels diferents gèneres. 
• Reconeixement dels diferents 
tipus de descripcions. 

l’alumnat, analitzant les característiques 
formals i de contingut , utilitzant les 
estratègies de comprensió lectora per a 
construir el significat global i que servisca 
per aprendre.(CCLI, CAA, CSC) 

BL2.2 Planificar i escriure textos narratius 
i descriptius propis de l'àmbit personal, 
acadèmic, i literari aplicant les propietats 
textuals i les estratègies comunicatives 
amb un llenguatge no discriminatori. 
(CCLI, CAA, CSC, SIEE) 
BL2.3  Avaluar, amb ajuda del professorat i 
de guies, individualment i en equip, les 
produccions escrites pròpies i dels 
companys com a eina de progrés en la 
competència comunicativa escrita. (CCLI, 
CAA) 
BL2.4 Sintetitzar per escrit textos 
narratius i descriptius i usar la informació 
per a crear nous textos amb diverses 
finalitats. (CCLI, CAA) 
BL2.5 Realitzar amb creativitat i correcció 
projectes de treball individuals o 
cooperatius sobre temes del currículum 
seguint les fases del procés d’un projecte 
de treball, per a obtenir un producte final 
original; adaptar-lo als imprevistos, 
avaluar-los adequadament i comunicar els 
resultats obtinguts. (CAA, SIEE) 
BL2.6 Realitzar projectes de treball 
individuals i cooperatius, sobre temes del 
currículum (amb especial interès per les 
obres literàries) buscant i seleccionant 
informació en mitjans digitals de forma 
contrastada; crear continguts digitals, 
col·laborar i comunicar-se amb altres 
filtrant i compartint informació i 
continguts digitals 

BL2.1.2 Interpreta textos escrits 
analitzant els elements formals i de 
contingut propis del nivell acadèmic. 

BL2.1.3 Interpreta textos escrits utilitzant 
les estratègies de comprensió lectora 
adequades al text i a l'objectiu de la 
lectura. 
BL2.2.1 Aplica de manera autònoma 
les estratègies de planificació en el 
procés d'escriptura. 
BL2.2.2 Escriu textos en suports diversos i 
de diverses tipologies tenint en compte 
l'adequació, coherència i cohesió. 
BL2.2.3 Escriu textos en suports diversos i 
de diverses tipologies tenint en compte la 
correcció ortogràfica, gramatical. 
BL2.2.4. Escriu textos en suports diversos i 
de diverses tipologies tenint en compte la 
correcció lèxica. 
BL2.2.5. Escriu textos utilitzant un 
llenguatge no discriminatori. 
BL2.3.1 Avalua les propietats textuals dels 
textos escrits, propis i d'altres, com a part 
del procés de revisió que millora el resultat 
final. 
BL2.3.2. Avalua i identifica els errors de 
correcció ortogràfica i gramatical dels 
textos escrits propis o aliens com a part 
del procés de revisió de l’escriptura. 
BL2.3.3. En el procés de revisió de textos 
escrits, resol els dubtes, de forma 
reflexiva i dialogada, amb l’ajuda de 
diverses fonts de consulta. 
BL2.4.1 Sintetitza per escrit textos 
narratius, expositius i argumentatius, 
seleccionant les 

18, 58, 59) 

• Recerca en diversos mitjans per a 
obtenir informació. (act. 49, 50, 52, 52, 
53, 59) 
• Recerca d'informació en 
diccionaris convencionals i telemàtics. 
(act. 2, 16, 49, 50, 52, 52, 53, 591, 2, 18) 
• Distinció entre descripció 
objectiva i subjectiva; general i detallada 
. (ac. 15, 16, 17, 17, 18) 
• Reconeixement dels elements 
de la comunicació. (act. 54, 55) 
• Interpretació i anàlisi de les 
característiques de textos descriptius. 
(act.  15, 16,17,18,19,20,59,) 
• Interpretació de textos de l'àmbit 
acadèmic i obtenció d'informació. (act. 
15, 57) 
• Elaboració de textos descriptius 
de persones i personatges  (act. 58, 
59) 
• * Elaboració de resums a 
partir de textos expositius. (act. 9, 
10 i 11. Repassem) 



 

 

 

 

 

 de forma segura i responsable. (CD, 
CAA, SIEE) 

informacions essencials per a usar-les 
amb finalitats diverses segons la 
situació comunicativa. 

BL2.4.2. Elabora un text coherent i 
cohesionat que no reprodueix 
literalment parts del text original ni 
inclou interpretacions personals. 
BL2.5.1 Realitza amb creativitat i correcció 
projectes de treball individuals o 
cooperatius sobre temes del currículum 
seguint les fases d'elaboració. 
BL2.5.2 Utilitza diverses fonts 
d'informació per a realitzar els projectes 
de treball, contrasta la informació i 
detalla les referències. 
BL2.6.1. Realitza projectes de treball 
buscant, seleccionant i contrastant la 
informació en mitjans digitals, i la registra 
en formats diversos. 
BL2.6.2. Comparteix informació i 
continguts digitals i utilitza les 
ferramentes de comunicació TIC i 
entorns virtuals d’aprenentatge. 

 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 



 

 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

• La paraula: lexema i morfema 
• Les categories gramaticals 
• El nom. tipus de noms 
• El sintagma nominal 
• Els verbs ser i estar 

BL3.1. Identificar les distintes categories 
gramaticals que componen un text; 
establir la concordança entre elles; 
classificar-les; analitzar-les 
morfològicament; reconèixer el paper 
gramatical, sintàctic i semàntic que 
exerceixen en el discurs, i utilitzar-les 
correctament per comprendre i crear 
textos textos. (CCLI) 

BL3.1.1 Identifica les distintes categories 
gramaticals que componen un text; 
estableix la concordança entre elles i les 
classifica. 
BL3.1.2. Identifica les categories 
gramaticals, les analitza morfològicament 
i reconeix el paper gramatical, sintàctic i 
semàntic que exerceixen en el discurs. 

� Identificació del lexema i del 
morfema d'una paraula. (act. 22) 
� Identificació de les categories 
gramaticals de les paraules d'un text. 
(act. 23, 24) 
� Reconeixement del nom i dels seus 



 

 

 

 

 



 

 

� L'oració copulativa 

� L'alfabet 
� Els dígrafs i les lletres compostes 
� L'ús del punt i de la coma 
� Reconeixement de les diverses 
relacions entre paraules: camps semàntics 
i famílies lèxiques. 
� Els elements de la comunicació. 

BL3.2. Crear i revisar textos escrits 
aplicant correctament les normes 
ortogràfiques de la llengua. (CCLI, CAA) 

BL3.3. Identificar i distingir els distints 
procediments de creació del lèxic, propis 
del nivell educatiu, per a enriquir el 
vocabulari. (CCLI, CAA) 
BL3.4. Explicar el canvi semàntic que 
afecta el significat de les paraules i les 
seues causes, identificant els seus 
mecanismes (metàfora, metonímia) per a 
diferenciar els usos 
connotatius i denotatius del llenguatge, així ́ 

com reconèixer les relacions d’igualtat- 
semblança (camp semàntic) que 
s’estableixen entre les paraules, per a 
captar el sentit global d’un text. (CCLI, 
CSC) 
BL3.5. Analitzar morfosintàcticament 
l’oració simple i classificar-la segons la 
naturalesa del predicat (oracions 
atributives, predicatives) per a, de forma 
autònoma, expressar-se i redactar textos 
descriptius, expositius i narratius amb 
major correcció i propietat. (CCLI, CAA) 
BL3.6. Reconèixer els elements de la 
comunicació que intervenen en textos 
narratius i expositius i  justificar si 
compleixen les propietats textuals 
adequades al nivell, per a, després d’un 
procés de reflexió, realitzar un ús adequat 
de la llengua. (CCLI, CAA, CSC) 
BL3.7. Desenvolupar una actitud 
respectuosa cap a la diversitat de la 
llengua i al nostre entorn plurilingüe i 
pluricultural. (CCLI, CSC) 

BL3.1.3. Crea i revisa textos 
narratius i descriptius utilitzant 
correctament les categories 
gramaticals. 

BL3.2.1. Crea i revisa textos escrits 
aplicant correctament les normes 
ortogràfiques de la llengua pròpies del 
nivell educatiu. 
BL3.3.1 Identifica els distints 
procediments de creació del lèxic, 
propis del nivell, educatiu per a enriquir 
el vocabulari. 
BL3.4.2. Reconeix les relacions 
d’igualtat- semblança i d’inclusió que 
s’estableixen entre les paraules, per a 
captar el sentit global d’un text. 
BL3.5.1. Identifica l’estructura de l’oració 
simple: subjecte, predicat i complements 
del verb, per a expressar-se i redactar 
textos narratius i descriptius amb major 
correcció i propietat. 
BL3.5.2. Analitza morfosintàcticament 
l’oració simple i la classifica segons el 
predicat per a expressar-se i redactar 
amb major correcció i propietat textos 
narratius i descriptius. 
BL3.6.1. Reconeix els elements de la 
comunicació que intervenen en textos 
narratius, descriptius i expositius. També 
en els textos de l'àmbit literari. 
BL3.6.2. Justifica si els textos compleixen 
les propietats textuals per a, després 
d’un procés de reflexió, fer un ús adequat 
de la llengua. 

morfemes. (act 25, 26) 

• Identificació dels tipus de noms.(act. 
27) 

• Identificació del sintagma nominal 
i de la seu estructura i funcions (act. 
28,29,30) 
• Aplicació de l'oració copulativa i 
conjugar alguns temps dels verbs ésser i 
estar (act. 31, 32, 33, 34) 
• Ordenació alfabètica de les paraules 
• Identificació dels dígrafs i de les 
lletres compostes. 
• Aplicació de les regles d'ús del punt 
i de la coma. (act. 45,46,47,48) 
• Classificació i producció de 
mots pertanyents a diferents 
camps semàntics. (act.  49 a 53) 
• Reconeixement dels elements 
de la comunicació. (act. 54, 55, 56) 



 

 

 

 

 

 

Bloc IV. Educació literària. 
Conting

uts 
Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

• Els elements de la comunicació en els BL4.1 Realitzar lectures d’obres literàries a BL4.1.1. Realitza lectures d’obres literàries a • Identificació i distinció dels 
elements de la comunicació en gèneres 
literaris diversos. (act. 55, 57) 
• Enumeració de les característiques 
del a novel·la juvenil. (act. 2, 12, 13, 57 i 
10 Repassem) 
• Enumeració d'alguns autors i 
títols de novel·la juvenil (act 16.,20, 57 i 
1 de Repassem) 
• Expressió de la creativitat literària 
en la redacció de textos. (act. 13, 59) 

textos literaris. proposta del professor, en silenci, en veu 
alta 

proposta del professor, en silenci, en veu 
alta 

• Els gèneres literaris. o participant en dramatitzacions i 

improvisacions de textos adequats al nivell, 

o participant en dramatitzacions i 

improvisacions de textos adequats al nivell, 
i 

• La novel·la juvenil. 
• Autors i títols de novel·la juvenil 

aplicant, amb supervisió, tècniques 

expressives i teatrals. (CCLI, SIEE, CEC) 
BL4.3 Exposar en suports diversos les 

aplicant-hi, amb supervisió, tècniques 

expressives i teatrals. 
BL4.31. Exposa, en suports diversos, les 

 conclusions extretes de l'anàlisi i 
comparació 

conclusions fruit de l'anàlisi i comparació de 

 d'obres, personatges, temes i autors 
literaris 

novel·les juvenils d'autors literaris de 

 de diverses novel·les juvenils en la nostra diversos indrets del nostre àmbit lingüístic. 

 llengua. (CCLI, CAA, SIEE, CEC) BL4.4.1. Analitza textos seleccionats com a 
 BL4.4 Analitzar i identificant els trets forma d’aproximació a la literatura. 

 essencials de la novel·la juvenil,  realitzant 
un 

comentari de forma i contingut per a 
expressar raonadament les 
conclusions extretes, per mitjà de la 
formulació 

BL4.4.2. Identifica els trets essencials de 
la novel·la juvenil i molt especialment de 
la descripció de personatges reals i 
imaginaris. 

 d’opinions personals. (CCLI, CAA, CEC, SIEE) BL4.4.3. Realitza un comentari de forma i 

  contingut per a expressar raonadament les 

  conclusions extretes de l’anàlisi de textos 

  literaris, per mitjà d’opinions personals. 
 

 

Unitat 2 De què parleu? 

 



 

 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 
Conting

uts 
Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

• Gèneres dialogats de la 
comunicació oral. Diferències entre 
oralitat i escriptura. 
• Aplicació de tècniques d’escolta 
activa i ús del diàleg igualitari. 

BL1.1. Participar activament i 
respectuosament en conversacions, 
discussions i deliberacions, especialment 
per a resoldre conflictes interpersonals, 
seguint instruccions, demanant el torn de 
paraula, disculpant-se i responent a una 
disculpa, etc., 

BL1.1.1 Participa activament en 
intercanvis comunicatius relacionats amb 
temes actuals o pròxims als seus 
interessos. 
BL 1.1.2 Participa activament en intercanvis 
comunicatius amb un registre formal, 
respectant les normes de cortesia i les 

• Interpretació de textos narratius i 
dialogats (lectura i/o audició inicial). 
• Narració oral de fets i sensacions 
personals. (act. 9, 61) 
• Manifestació raonada i argumentada de 

les 



 

 

 

 

 

• Responsabilitat i eficàcia en la resolució utilitzant el lèxic adequat al nivell educatiu i estratègies de la interacció oral. opinions i preferències pròpies. (act. 10) 
de tasques. 

• Assumpció de distints rols en equips de 

les estratègies d’interacció oral. (CCLI, CAA, 

CSC) 
BL 1.1.3 Participa activament en intercanvis 
comunicatius amb arguments raonats per a 

• Participació activa en un joc de rol 
(act. 16, 64, 65) treball. 

• Aplicació de les propietats 
textuals en els intercanvis de 
comunicació oral (adequació, 
coherència, cohesió i correcció). 
• Valoració de la conversació com a 
ferramenta de les habilitats socials, de 
mediació, d’expressió de la creativitat i de 
respecte per les opinions dels altres. 
• Creació del pensament de perspectiva. 
• Foment de la solidaritat, de la 
tolerància i del respecte i l’amabilitat. 
• Coneixement d’estructures i 
tècniques d’aprenentatges cooperatiu. 
• Característiques dels textos orals 
conversacionals, narratius i descriptius. 
• Aplicació dels coneixements de la 

B L1.2 Participar en equips de treball que 

tenen metes comunes, amb eficàcia i 
responsabilitat, reconeixent les 
aportacions de tots i utilitzant el diàleg 
per a resoldre conflictes i discrepàncies. 
(CCLI, SIEE, CSC) 
BL1.3. Interpretar textos orals i 
audiovisuals de gèneres, tipologies i 
registres diferents, especialment narratius 
i descriptius, propis dels àmbits personal, 
acadèmic, i literari pròxims als interessos 
de l’alumnat, analitzant les 
característiques formals i de contingut i 
els elements no verbals, utilitzant les 
estratègies de comprensió oral i el 
propòsit d’escolta.(CCLI, CAA, CSC) 
BL1.4. Produir de forma oral, 
individualment o en equip, textos 
narratius i descriptius, utilitzant les 
estratègies d’expressió oral i els elements 
no verbals adequats a la situació 
comunicativa i a l’objectiu proposat, amb 
adequació, coherència, cohesió, correcció i 
el 

defensar les pròpies opinions. 

BL 1.1.4 Participa activament en 
intercanvis comunicatius amb atenció a la 
pronúncia i la gestualitat. 
BL1.2.1 Participa en equips de treball 
que tenen metes comunes i assumeix 
diversos rols amb eficàcia i 
responsabilitat. 
BL1.2.2 Participa en equips de treball 
que tenen metes comunes donant 
suport als companys amb empatia. 
BL1.2.3 Participa en equips de treball que 
tenen metes comunes i utilitza el diàleg 
per a resoldre conflictes i discrepàncies. 
BL1.3.3. Interpreta textos narratius i 
descriptius orals i audiovisuals, utilitzant 
de manera autònoma les estratègies de 
comprensió oral adequades al text i al 
propòsit d’escolta. 

• Locució (directa o enregistrada) amb 
especial atenció a la dicció, la 
pronunciació i el ritme. (act. de la 34 a 
52) 
• Pronúncia acurada paraules amb 
diftongs i hiats. (act. de la 40 a 52) 
• Lectura dramatitzada de textos. (act. 
1, 2, 26, 51, 52) 
• Escolta de dictats amb les pauses 
marcades i reconeixement de sons que 
s'identifiquen correctament amb la seua 
representació gràfica. (act. 51, 52) 
• Exposició oral dels coneixements 
apresos, de forma adequada al context. 
(act. 61. totes les activitats Repassem) 

tipologia i de les propietats textuals 
en l’anàlisi dels textos 
conversacionals, narratius i 
descriptius. 

lèxic adequat al nivell, amb el suport de les 

TIC i l’ajuda del professor. (CCLI, CAA, 
CSC, SIEE) 

BL1.4.1. Produeix oralment textos 
narratius i descriptius, dels àmbits 
personal, acadèmic i social, per a practicar 
aprenentatges 

 
• Ús de tècniques de memorització i BL1.5. Avaluar, amb ajuda del professorat i lingüístics i estructurar el pensament.  

retenció de la informació: 
prendre notes, paraules clau i 
resums. 

• Utilització guiada de diccionaris i 
fonts d’informació en diferents suports. 
• Aplicació de tècniques d’avaluació, 

de guies, individualment i en equip, les 

produccions orals pròpies i dels companys, 
atenent a la quantitat, qualitat, 
rellevància, pertinència i claredat i a les 
normes de prosòdia, per a progressar en 
la competència comunicativa oral. (CCLI, 
CAA) 

BL1.4.3. Aplica les propietats textuals en la 
producció oral de textos dialogats, 
narratius i descriptius. 
BL1.4.4. Produeix, de forma oral, 
textos narratius i dialogats amb 
riquesa lèxica. 

 
autoavaluació i coavaluació en les  BL1.5.1  Avalua amb l'ajuda del professorat i  
produccions orals.  de guies les produccions orals pròpies i dels  

  companys, atenent a la quantitat, qualitat,  



 

 

 

 

 

• Selecció raonada dels productes 
que s’incloguen en el dossier 
(portfolio). 

 rellevància, pertinència i claredat i a les 
normes de prosòdia, per a progressar 
en la competència comunicativa oral. 

 

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 



 

 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 



 

 

• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de les propietats textuals en 
l’anàlisi, comprensió lectora i 
interpretació dels textos narratius i 
dialogats. 
• Busca, localització i extracció 
d'informació per a construir textos 
narratius i dialogats. 
• Utilització guiada de diccionaris i 
fonts d’informació en diferents suports. 
• Ús de les TIC per a col·laborar, 
comunicar-se i planificar el treball. 
• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de les propietats textuals en la 
producció escrita de textos narratius i 
dialogats. 
• Producció de textos escrits 
narratius i dialogats atenent les propietats 
textuals i d'acord amb les característiques 
dels diferents gèneres. 
• Reconeixement dels diferents 
tipus de textos dialogats. 

BL2.1 Interpretar textos escrits en suports 
diversos de gèneres, tipologies i registres 
diferents, especialment narratius i 
dialogats, propis dels àmbits personal, 
acadèmic, i literari pròxims als interessos 
de l’alumnat, analitzant les 
característiques formals i de contingut , 
utilitzant les estratègies de comprensió 
lectora per a construir el significat global i 
que servisca per aprendre.(CCLI, CAA, 
CSC) 
BL2.2 Planificar i escriure textos narratius 
i dialogats propis de l'àmbit personal, 
acadèmic, i literari aplicant les propietats 
textuals i les estratègies comunicatives 
amb un llenguatge no discriminatori. 
(CCLI, CAA, CSC, SIEE) 
BL2.3  Avaluar, amb ajuda del professorat i 
de guies, individualment i en equip, les 
produccions escrites pròpies i dels 
companys com a eina de progrés en la 
competència comunicativa escrita. (CCLI, 
CAA) 
BL2.4 Sintetitzar per escrit textos narratius 
i dialogats i usar la informació per a crear 
nous textos amb diverses finalitats. (CCLI, 
CAA) 
BL2.5 Realitzar amb creativitat i correcció 
projectes de treball individuals o 
cooperatius sobre temes del currículum 
seguint les fases 

BL2.1.1 Interpreta textos escrits en 
suports diversos, de diferents àmbits i 
tipologies, per a construir el significat 
global i com a suport per aprendre. 
BL2.1.2 Interpreta textos escrits 
analitzant els elements formals i de 
contingut propis del nivell acadèmic. 
BL2.1.3 Interpreta textos escrits utilitzant 
les estratègies de comprensió lectora 
adequades al text i a l'objectiu de la 
lectura. 
BL2.2.1 Aplica de manera autònoma 
les estratègies de planificació en el 
procés d'escriptura. 
BL2.2.2 Escriu textos en suports diversos i 
de diverses tipologies tenint en compte 
l'adequació, coherència i cohesió. 
BL2.2.3 Escriu textos en suports diversos i 
de diverses tipologies tenint en compte la 
correcció ortogràfica, gramatical. 
BL2.2.4. Escriu textos en suports diversos i 
de diverses tipologies tenint en compte la 
correcció lèxica. 
BL2.2.5. Escriu textos utilitzant un 
llenguatge no discriminatori. 

• Interpretació de textos dialogats i 
narratius (lectures inicials i act. 1, 2, 26, 
51, 52, 60). 
• Redacció de textos dialogats. 
(act. 16, 61, 62, 63, 64, 65) 
• Recerca en diversos mitjans per a 
obtenir informació. (act. 5, 6, 16, 54, 55, 
56 i 57) 
• Recerca d'informació en 
diccionaris convencionals i telemàtics. 
(act. 23, 24, 39, 55, 56) 
• Distinció entre conversa i 
entrevista (formal-informal, oral-escrita). 
(ac. 1,2, 3,4,9,10, 12,14, 16) 
• Reconeixement dels registres 
lingüístics. (act. 57, 58,59) 
• Interpretació i anàlisi de les 
característiques de textos dialogats. 
(act. 2, 4, 9, 12, 14, 15, 60, 61,62,63,) 
• Interpretació de textos de l'àmbit 
acadèmic i obtenció d'informació. (act. 
59, 60) 
• Elaboració de textos dialogats  (act. 16, 



 

 

 

 

 



 

 

 del procés d’un projecte de treball, per a 
obtenir un producte final original; adaptar-
lo als imprevistos, avaluar-los 
adequadament i comunicar els resultats 
obtinguts. (CAA, SIEE) 

BL2.3.1 Avalua les propietats textuals dels 
textos escrits, propis i d'altres, com a part 
del procés de revisió que millora el resultat 
final. 

BL2.3.2. Avalua i identifica els errors de 
correcció ortogràfica i gramatical dels 
textos escrits propis o aliens com a part 
del procés de revisió de l’escriptura. 
BL2.3.3. En el procés de revisió de textos 
escrits, resol els dubtes, de forma 
reflexiva i dialogada, amb l’ajuda de 
diverses fonts de consulta. 
BL2.4.1 Sintetitza per escrit textos 
narratius, expositius i dialogats, 
seleccionant les informacions essencials 
per a usar-les amb finalitats diverses 
segons la situació comunicativa. 
BL2.5.1 Realitza amb creativitat i correcció 
projectes de treball individuals o 
cooperatius sobre temes del currículum 
seguint les fases d'elaboració. 
BL2.5.2 Utilitza diverses fonts 
d'informació per a realitzar els projectes 
de treball, contrasta la informació i 
detalla les referències. 
BL2.6.1. Realitza projectes de treball 
buscant, seleccionant i contrastant la 
informació en mitjans digitals, i la registra 
en formats diversos. 
BL2.6.2. Comparteix informació i 
continguts digitals i utilitza les 
ferramentes de comunicació TIC i 
entorns virtuals d’aprenentatge. 

61, 62, 63, 64) 

• Elaboració de resums a partir de 
textos expositius. (act. 12, 1425, 39. 
Repassem) 



 

 

 

 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 
Conting

uts 
Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

• El sintagma, la frase i l'oració BL3.1. Identificar els elements de l'oració, BL3.1.1 Identifica els elements de l'oració i • Identificació del sintagma, la 
frase i l'oració. (act. 17, 18) 
• Identificació dels tipus de 
sintagmes en un text. (act. 19, 20) 
• Identificació dels constituents 
de l 'oració. 
• Reconeixement de les oracions 
personals i impersonals. (act 22, 23, 24, 
25) 
• Identificació dels tipus d'oracions 
segons l'actitud del parlant.(act. 26, 27, 
28) 
• Classificació dels verbs segons la 
seua conjugació i segons el temps, mode 
i forma (personal i no personal) (act. 30, 
31, 32, 33) 
• Identificació de les vocals 
obertes i tancades, així com dels 
diftongs i dels hiats  (act. 34 a 52) 
• Aplicació de les regles d'ús de guió. 
(act. 13, 62) 
• -Identificació dels prefixos en les 
paraules derivades i producció de mots 
derivats. (act.  53 a 56) 
• Reconeixement dels registres 
lingüístics i aplicació de l'adequació a cada 
situació de comunicació. (act. 57, 58, 59, 
61) 

• Els tipus de sintagmes distingir entre frases i oració. Identificar els 

tipus de sintagmes i classificar-los; analitzar- 

distingeix frase i oració. Identifica els tipus 
de 

sintagmes i la seua funció. 

• Els constituents de l 'oració 
• Tipus d'oració segons 
l'actitud del parlant 
• El verb 
• Les vocals 
• Els diftongs 
• Els hiats 
• La derivació: els prefixos 
• Els registres lingüístics 

los; reconèixer el paper gramatical, sintàctic 
i 

semàntic que exerceixen en el discurs, i 
utilitzar-les correctament per 
comprendre i crear textos. Classificar els 
verbs en conjugacions i identificar 
temps, mode i formes no 
personals.(CCLI) 
BL3.2. Crear i revisar textos escrits 
aplicant correctament les normes 
ortogràfiques de la llengua. (CCLI, CAA) 
BL3.3. Identificar i distingir els distints 
procediments de creació del lèxic 
(derivació, propis del nivell educatiu, per 
a enriquir el vocabulari. (CCLI, CAA) 

BL3.1.2. Identifica els tipus d'oracions 
segons l'actitud del parlants. Identifica els 
verbs i els classifica, Identifica les vocals 
obertes, tancades, els diftongs i els hiats. 
BL3.1.3. Crea i revisa textos narratius i 
dialogats utilitzant correctament les 
formes verbals així com els signes de 
puntuació i ortotipogràfics. 
BL3.2.1. Crea i revisa textos escrits 
aplicant correctament les normes 
ortogràfiques de la llengua pròpies del 
nivell educatiu. 
BL3.3.1 Identifica a derivació amb prefixos 

 BL3.4. Explicar el canvi semàntic que 
afecta el significat de les paraules i les 
seues causes, identificant els seus 
mecanismes (metàfora, 

com a procediment de creació del lèxic, 

propis del nivell, educatiu per a 
enriquir el vocabulari. 

 metonímia) per a diferenciar els usos 
connotatius i denotatius del llenguatge, 
així ́ 

BL3.4.2. Reconeix les relacions 
d’igualtat- semblança i d’inclusió que 
s’estableixen 

 com reconèixer les relacions d’igualtat- entre les paraules, per a captar el sentit 
 semblança (camp semàntic) que global d’un text. 
 s’estableixen entre les paraules, per a captar 

el sentit global d’un text. (CCLI, CSC) 
BL3.5.1. Identifica els tipus de sintagmes 
en una oració simple i els utilitza per 
redactar 

 BL3.5. Identificar i analitzar textos narratius i dialogats amb major 
 morfosintàcticament els tipus d'oració correcció i propietat. 
 simple segons l'actitud del parlant per a 

expressar-se i redactar textos dialogats 
i narratius amb major correcció i 
propietat. (CCLI, CAA) 

BL3.5.2. Analitza morfosintàcticament 
l’oració simple i la classifica segons el 
l'actitud del parlant per a expressar-se 
i redactar amb major correcció i 
propietat 

 BL3.6. Reconèixer els registres lingüístics 
que 

textos narratius i dialogats. 
 intervenen en textos oral i escrits i justificar  



 

 

 

 

 

 si compleixen les propietats textuals 
adequades al nivell, per a, després d’un 
procés de reflexió, realitzar un ús adequat 
de la llengua. (CCLI, CAA, CSC) 

BL3.7. Desenvolupar una actitud 
respectuosa cap a la diversitat de la 
llengua i al nostre entorn plurilingüe i 
pluricultural. (CCLI, CSC) 

BL3.6.1. Reconeix els elements de la 
comunicació que intervenen en textos 
dialogats així com en els textos de 
l'àmbit literari que hi incloguen 
diàlegs. 

BL3.6.2. Justifica si els textos compleixen 
les propietats textuals per a, després d’un 
procés de reflexió, realitzar un ús adequat 
de la llengua. 

 

 

Bloc IV. Educació literària. 



 

 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 



 

 

• Els diàlegs en la narració. 
• La novel·la juvenil. 
• Autors i títols de novel·la juvenil 

BL4.1 Realitzar lectures d’obres literàries 
a proposta del professor, en silenci, en 
veu alta o participant en dramatitzacions 
i improvisacions de textos adequats al 
nivell, aplicant, amb supervisió, 
tècniques expressives i teatrals. (CCLI, 
SIEE, CEC) 
BL4.3 Exposar en suports diversos les 
conclusions extretes de l'anàlisi i 
comparació d'obres, personatges, temes i 
autors literaris de diverses novel·les 
juvenils en la nostra llengua. (CCLI, CAA, 
SIEE, CEC) 
BL4.4 Analitzar i identificant els diàlegs en 
una novel·la (o altres tipus de narracions), 
realitzant un comentari de forma i 
contingut per a expressar raonadament 
les conclusions extretes, per mitjà de la 
formulació d’opinions personals. (CCLI, 
CAA, CEC, SIEE) 

BL4.1.1. Realitza lectures d’obres 
literàries a proposta del professor, en 
silenci, en veu alta o participant en 
dramatitzacions i improvisacions de 
textos adequats al nivell, i aplicant-hi, 
amb supervisió, tècniques expressives i 
teatrals. 
BL4.31. Exposa, en suports diversos, les 
conclusions fruit de l'anàlisi i comparació 
de novel·les juvenils d'autors literaris de 
diversos indrets del nostre àmbit 
lingüístic. 
BL4.4.1. Analitza textos seleccionats 
com a forma d’aproximació a la 
literatura. 
BL4.4.2. Identifica els diàlegs en una 
narració i molt especialment en les 
intervencions dels personatges (reals i 
imaginaris) i diferenciar- los del a veu del 
narrador. 
BL4.4.3. Realitza un comentari de forma 
i contingut per a expressar 
raonadament les conclusions extretes 
de l’anàlisi de textos literaris, per mitjà 
d’opinions personals. 

• Identificació i distinció dels 
elements de la comunicació en gèneres 
literaris diversos. (act. 52, 60) 
• Enumeració d'alguns autors i títols 
de novel·la juvenil (act 60 i 3 de 
Repassem) 
• Expressió de la creativitat literària 
en la redacció de textos. (act. 61, 62, 63) 



 

 

 

 

 

Unitat 3 Dia a dia 
 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 



 

 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 



 

 

• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de les propietats textuals en 
l’anàlisi dels textos narratius, expositius i 
argumentatius. 
• Utilització guiada de diccionaris i 
fonts d’informació en diferents suports. 
• Utilització de les estratègies de 
comprensió oral en els textos narratius, 
expositius i argumentatius. 
• Producció de textos orals 
narratius, explicatius i argumentatius. 
• Aplicació de l'estàndard oral formal i 
l'ús d'un llenguatge no discriminatori en la 
producció de textos orals. 
• Anàlisi, aplicació i avaluació dels 
elements d’expressió oral no verbals: 
pronunciació, gesticulació, velocitat, to, 
prosòdia, elocució, etc. 

BL1.1 Participar activament i respectuosa 
en intercanvis comunicatius formals, 
aportant arguments per a defensar les 
pròpies opinions, atenent la pronúncia i la 
gestualitat, usant un registre formal i 
respectant les normes de cortesia i les 
estratègies d'interacció oral. (CCLI, CAA, 
CSC) 
BL1.2 Participar en equips de treball que 
tenen metes comunes, amb eficàcia i 
responsabilitat, reconeixent les 
aportacions de tots i utilitzant el diàleg 
per a resoldre conflictes i discrepàncies. 
(CCLI, SIEE, CSC) 
BL1.3. Interpretar textos orals i 
audiovisuals de gèneres, tipologies i 
registres diferents, especialment 
narratius, expositius i argumentatius, 
propis dels àmbits personal, acadèmic, 
periodístic i literari pròxims als interessos 
de l’alumnat, analitzant les 
característiques formals i de contingut i 
els elements no verbals, utilitzant les 
estratègies de comprensió oral i el 
propòsit d’escolta.(CCLI, CAA, CSC) 
BL1.4. Produir de forma oral, 
individualment o en equip, textos 
narratius, expositius i argumentatius, 
utilitzant les estratègies d’expressió oral i 
els elements no verbals adequats a la 
situació comunicativa amb el suport de les 
TIC i l’ajuda del professor. (CCLI, CAA, CSC, 
SIEE) 
BL1.5. Avaluar, amb ajuda del 
professorat i de guies, individualment i 
en equip, les 

BL1.1.1 Participa activament en 
intercanvis comunicatius relacionats amb 
temes actuals o pròxims als seus 
interessos. 
BL 1.1.2 Participa activament en intercanvis 
comunicatius amb un registre formal, 
respectant les normes de cortesia i les 
estratègies de la interacció oral. 
BL1.2.2 Participa en equips de treball 
que tenen metes comunes donant 
suport als companys amb empatia. 
BL1.2.3 Participa en equips de treball que 
tenen metes comunes i utilitza el diàleg 
per a resoldre conflictes i discrepàncies. 
BL1.3.1. Interpreta textos narratius, 
expositius i argumentatius orals i 
audiovisuals propis de l’àmbit 
personal, periodístic i literari. 
BL1.3.3. Interpreta textos narratius, 
expositius i argumentatius orals i 
audiovisuals, utilitzant de manera 
autònoma les estratègies de comprensió 
oral adequades al text i al propòsit 
d’escolta. 
BL1.4.1. Produeix oralment textos 
narratius, expositius i argumentatius, dels 
àmbits personal, acadèmic i social, per a 
practicar aprenentatges lingüístics i 
estructurar el pensament. 
BL1.4.3. Aplica les propietats textuals en la 
producció oral de textos narratius, 
expositius 

• Interpretació de textos 
narratius (lectura i/o audició 
inicial). 
• Narració oral de fets i 
sensacions personals. (act. 
18,57,59) 
• Manifestació raonada i 
argumentada de les opinions i preferències 
pròpies. (act. 11, 12, 59) 
• Participació activa en un debat (act. 12) 
• Pronúncia acurada de síl·labes 
àtones i tòniques. (act. 34 a 46) 

• Lectura dramatitzada de textos. 
(act. 146) 

• Escolta de dictats amb les pauses 
marcades i reconeixement de sons que 
s'identifiquen correctament amb la seua 
representació gràfica. (act. 30, 56) 
• Exposició oral dels coneixements 
apresos, de forma adequada al context. 
(act. 9, Repassem) 



 

 

 

 

 

 produccions orals pròpies i dels 
companys, atenent a la quantitat, 
pertinència i claredat i a les normes de 
prosòdia, per a progressar en la 
competència comunicativa oral. (CCLI, 
CAA) 

i argumentatius. 

BL1.4.4. Produeix, de forma oral, 
textos narratius, expositius i 
argumentatius amb riquesa lèxica. 
BL1.5.1 Avalua amb l'ajuda del 
professorat i de guies les produccions 
orals pròpies i dels companys, atenent a 
la quantitat, qualitat, claredat i a les 
normes de prosòdia, per a progressar en 
la competència comunicativa oral. 

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 



 

 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 



 

 

• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de les propietats textuals en 
l’anàlisi, comprensió lectora i 
interpretació dels textos narratius, 
expositius i argumentatius. 
• Busca, localització i extracció 
d'informació per a construir textos 
expositius i argumentatius. 
• Utilització guiada de diccionaris i 
fonts d’informació en diferents suports. 
• Ús de les TIC per a col·laborar, 
comunicar-se i planificar el treball. 
• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de les propietats textuals en la 
producció escrita de textos narratius, 
expositius i argumentatius. 
• Producció de textos escrits 
narratius, explicatius i argumentatius 
atenent les propietats textuals i d'acord 
amb les 

BL2.1 Interpretar textos escrits en suports 
diversos de gèneres, tipologies i registres 
diferents, especialment narratius, 
expositius i argumentatius, propis dels 
àmbits personal, acadèmic, i literari 
pròxims als interessos de l’alumnat, 
analitzant les característiques formals i de 
contingut , utilitzant les estratègies de 
comprensió lectora per a construir el 
significat global i que servisca per 
aprendre.(CCLI, CAA, CSC) 
BL2.2 Planificar i escriure textos 
narratius, expositius i argumentatius 
propis de l'àmbit personal, acadèmic, i 
literari aplicant les propietats textuals i 
les estratègies comunicatives amb un 
llenguatge no discriminatori. (CCLI, CAA, 
CSC, SIEE) 
BL2.3  Avaluar, amb ajuda del professorat i 
de guies, individualment i en equip, les 
produccions escrites pròpies i dels 
companys com a eina de progrés en la 
competència comunicativa escrita. (CCLI, 
CAA) 

BL2.1.1 Interpreta textos escrits en 
suports diversos, de diferents àmbits i 
tipologies, per a construir el significat 
global i com a suport per aprendre. 
BL2.1.2 Interpreta textos escrits 
analitzant els elements formals i de 
contingut propis del nivell acadèmic. 
BL2.1.3 Interpreta textos escrits utilitzant 
les estratègies de comprensió lectora 
adequades al text i a l'objectiu de la 
lectura. 
BL2.2.2 Escriu textos en suports diversos i 
de diverses tipologies tenint en compte 
l'adequació, coherència i cohesió. 
BL2.2.3 Escriu textos en suports diversos i 
de diverses tipologies tenint en compte la 
correcció ortogràfica, gramatical i lèxica. 
BL2.2.5. Escriu textos utilitzant un 
llenguatge no discriminatori. 
BL2.3.1 Avalua les propietats textuals dels 
textos escrits, propis i d'altres, com a part 
del 

• Interpretació de textos 
narratius (lectura inicial i act. 1, 3, 4, 
5, 6, 8). 
• Redacció de textos narratius. (act. 48) 
• Recerca en diversos mitjans per a 
obtenir informació. (act. 8, 9, 20, 21, 22, 
50, 51, 57) 
• Recerca d'informació en diccionaris 
convencionals i telemàtics. (act. 1, 2, 18) 
• Distinció entre premsa 
d'informació general i especialitzada. 
(20) 
• *Anàlisi comparativa de 
premsa impresa i digital. (21) 
• Reconeixement dels diferents 
gèneres periodístics. (22) 
• Interpretació i anàlisi de les 
característiques de textos de l'àmbit 
periodístic. (act. 23, 24, 25, 26) 
• Interpretació de textos de l'àmbit 



 

 

 

 

 

característiques dels diferents gèneres. 

• Reconeixement dels diferents 
tipus de diaris personals i literaris. 

BL2.4 Sintetitzar per escrit textos 
narratius, expositius i argumentatius i 
usar la informació per a crear nous 
textos amb diverses finalitats. (CCLI, 
CAA) 

BL2.5 Realitzar amb creativitat i correcció 
projectes de treball individuals o 
cooperatius sobre temes del currículum 
seguint les fases del procés d’un projecte 
de treball, per a obtenir un producte final 
original; adaptar-lo als imprevistos, 
avaluar-los adequadament i comunicar els 
resultats obtinguts. (CD, CAA, SIEE) 

procés de revisió que millora el resultat 
final. 

BL2.3.2. Avalua i identifica els errors de 
correcció ortogràfica i gramatical dels 
textos escrits propis o aliens com a part 
del procés de revisió de l’escriptura. 
BL2.3.3. En el procés de revisió de textos 
escrits, resol els dubtes, de forma 
reflexiva i dialogada, amb l’ajuda de 
diverses fonts de consulta. 
BL2.4.2. Elabora un text coherent i 
cohesionat que no reprodueix 
literalment parts del text original ni 
inclou interpretacions personals. 
BL2.5.1 Realitza amb creativitat i correcció 
projectes de treball individuals o 
cooperatius sobre temes del currículum 
seguint les fases d'elaboració. 
BL2.5.2 Utilitza diverses fonts 
d'informació per a realitzar els projectes 
de treball, contrasta la informació i 
detalla les referències. 

acadèmic i obtenció d'informació. 
(act. 55) 

• Elaboració de textos propis de 
l'àmbit periodístic. (act. 27, 28. Taller de 
comunicació) 
• Elaboració de resums a partir de 
textos expositius. (act. 10 autoavaluació) 
• Anàlisi comparativa de premsa 
impresa i digital. (act. 21) 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 
Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 



 

 

• Els verbs de la primera conjugació. BL3.1. Identificar les distintes categories BL3.1.1 Identifica els verbs i els 
determinants 

• Identificació de les categories 
gramaticals de les paraules d'un text. 
(act. 2) 
• Classificació i producció de 
mots pertanyents a diferents 
camps semàntics. (act.  12 a 17) 
• Tria i producció de paraules 
d'una família lèxica. (act. 18-19) • Els temps d'indicatiu. gramaticals que componen un text; establir 

la concordança entre elles; classificar-les; 

que componen un text  estableix la 

concordança entre elles i les classifica. 

• Els determinants 
• La síl·laba 
• La separació de síl·labes 
• Les paraules segons el 
nombre de síl·labes 

analitzar-les morfològicament; reconèixer el 

paper gramatical, sintàctic i semàntic que 
exerceixen en el discurs, i utilitzar-les 
correctament per comprendre i crear 
textos textos. (CCLI) 

BL3.2. Crear i revisar textos escrits 
aplicant correctament les normes 
ortogràfiques de la 

BL3.1.2. Identifica les síl·labes i la 
seua relació amb les normes de 
separació i d'accentuació. 
BL3.2.1. Crea i revisa textos escrits 
aplicant correctament les normes 
ortogràfiques de la llengua pròpies del 
nivell educatiu. 



 

 

 

 

 

• L'accentuació. llengua. (CCLI, CAA) BL3.3.1 Identifica els distints procediments • Reconeixement del subjecte 
i del predicat en l'oració. (30-31-
32) 

• Anàlisi dels diferents tipus 
d'oracions. (33-34-35) 
• Separació sil·làbica i reconeixement 
dels diftongs, triftongs i hiats. (36-37-38) 
• Ús de l'accent gràfic. (39 a 43) 
• Reflexió, respecte i valoració de la 
diversitat lingüística al món i a Europa. 
(55-56-57) 
• - Deducció de les normes 
d'accentuació a partir de la classificació 
de les paraules d'un text. (39-40) 

• La derivació: les sufixos 
• Les onomatopeies 

BL3.3. Identificar i distingir els distints 
procediments de creació del lèxic, propis 
del nivell educatiu, per a enriquir el 
vocabulari. 

de creació del lèxic, propis del nivell, 

educatiu per a enriquir el vocabulari. 
BL3.4.2. Reconeix les relacions d’igualtat- 

• Ús de tan i tant 
• Llengua i discriminació sexista 
• El diari personal: tipus i recursos 

(CCLI, CAA) 

BL3.6. Reconèixer els elements de 
la comunicació que intervenen en 
textos argumentatius, expositius i 
narratius i 

semblança i d’inclusió que s’estableixen 

entre les paraules, per a captar el 
sentit global d’un text. 

BL3.5.1. Identifica l’estructura de l’oració 

Lingüís
tics 

justificar si compleixen les propietats simple per a expressar-se i redactar textos 

 textuals adequades al nivell, per a, després narratius, expositius i argumentatius amb 

 d’un procés de reflexió, realitzar un ús major correcció i propietat. 

 adequat de la llengua. (CCLI, CAA, CSC) BL3.6.1. Reconeix els elements de la 
  comunicació que intervenen en textos 

  narratius, expositius i argumentatius. 
També 

  en els textos de l'àmbit literari. 

  BL3.6.2. Justifica si els textos compleixen 
les   propietats textuals per a, després d’un 

  procés de reflexió, realitzar un ús adequat 
de 

  la llengua. 
 

Bloc IV. Educació literària. 



 

 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

• El diari literari 
• Tipus de diaris literaris: juvenil i adult. 
• Autors i autores de diaris. 

BL4.1 Realitzar lectures d’obres literàries 
a proposta del professor, en silenci, en 
veu alta o participant en dramatitzacions 
i improvisacions de textos adequats al 
nivell, aplicant, amb supervisió, 
tècniques expressives i teatrals. (CCLI, 
SIEE, CEC) 
BL4.3 Exposar en suports diversos les 
conclusions extretes de l'anàlisi i 
comparació d'obres, personatges, temes i 
autors literaris de diverses èpoques, amb 
especial incidència en els orígens de la 
literatura en romanç i en la nostra 
llengua. (CCLI, CAA, 

BL4.1.1. Realitza lectures d’obres 
literàries a proposta del professor, en 
silenci, en veu alta o participant en 
dramatitzacions i improvisacions de 
textos adequats al nivell, i aplicant-hi, 
amb supervisió, tècniques expressives i 
teatrals. 
BL4.31. Exposa, en suports diversos, les 
conclusions fruit de l'anàlisi i comparació 
d'obres, personatges, temes i autors 
literaris de diverses èpoques, amb 
especial incidència en els orígens de la 
literatura en romanç i en la nostra 
llengua. 

• Identificació i distinció de 
gèneres literaris diversos. (act. 45, 
52) 
• Identificació dels elements de la 
comunicació en els textos literaris. (act. 
47) 
• Enumeració de les primeres 
manifestacions literàries en la nostra 
llengua. (act. 53 i 54) 
• Expressió de la creativitat literària 
en la redacció de textos. (act. 28, 48, 49) 



 

 

 

 

 

 SIEE, CEC) BL4.4.3. Realitza un comentari de forma i 
contingut per a expressar raonadament 
les conclusions extretes de l’anàlisi de 
textos literaris dels inicis de la literatura 
en romanç i de la nostra literatura, per 
mitjà d’opinions personals. 

 

 

 

Unitat 4 Temps era temps 
 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 



 

 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 



 

 

• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de les propietats textuals en 
l’anàlisi dels textos narratius i dialogats. 
• Utilització guiada de diccionaris i 
fonts d’informació en diferents suports. 
• Utilització de les estratègies de 
comprensió oral en els textos narratius. 
• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de les propietats textuals en la 
producció oral de textos narratius. 
• Producció de textos orals 
narratius i descriptius. 
• Aplicació de l'estàndard oral formal i 
l'ús d'un llenguatge no discriminatori en la 
producció de textos orals. 
• Anàlisi, aplicació i avaluació 
dels procediments lingüístics propis 
del debat: estructura, tema, 
posicions inicials i finals, etc.. 
• Anàlisi, aplicació i avaluació dels 
elements d’expressió oral no verbals: 

BL1.1 Participar activament i respectuosa 
en intercanvis comunicatius formals, 
aportant arguments per a defensar les 
pròpies opinions, atenent la pronúncia i la 
gestualitat, usant un registre formal i 
respectant les normes de cortesia i les 
estratègies d'interacció oral. (CCLI, CAA, 
CSC) 
BL1.2 Participar en equips de treball que 
tenen metes comunes, amb eficàcia i 
responsabilitat, reconeixent les 
aportacions de tots i utilitzant el diàleg 
per a resoldre conflictes i discrepàncies. 
(CCLI, SIEE, CSC) 
BL1.3. Interpretar textos orals i 
audiovisuals de gèneres, tipologies i 
registres diferents, especialment narratius 
i descriptius, propis dels àmbits personal, 
acadèmic, i literari pròxims als interessos 
de l’alumnat, analitzant les 
característiques formals i de contingut i 
els elements no verbals, utilitzant les 
estratègies de comprensió oral i el 
propòsit d’escolta.(CCLI, CAA, CSC) 
BL1.4. Produir de forma oral, 
individualment o en equip, textos 
narratius i descriptius, 

BL1.1.1 Participa activament en 
intercanvis comunicatius relacionats amb 
temes actuals o pròxims als seus 
interessos. 
BL 1.1.3 Participa activament en 
intercanvis comunicatius amb arguments 
raonats per a defensar les pròpies 
opinions. 
BL 1.1.4 Participa activament en 
intercanvis comunicatius amb atenció a la 
pronúncia i la gestualitat. 
BL1.2.1 Participa en equips de treball 
que tenen metes comunes i assumeix 
diversos rols amb eficàcia i 
responsabilitat. 
BL1.2.3 Participa en equips de treball que 
tenen metes comunes i utilitza el diàleg 
per a resoldre conflictes i discrepàncies. 
BL1.3.1. Interpreta textos narratius i 
descriptius orals i audiovisuals propis 
de l’àmbit personal, periodístic i 
literari. 
BL1.3.2. Interpreta textos narratius i 
descriptius, orals i audiovisuals, analitzant 
les característiques formals i de contingut i 
els 

• Interpretació de textos 
narratius, dialogats i descriptius 
(lectura i/o audició inicial). 
• Narració oral de fets i 
sensacions personals. (act. 8, 9) 
• Manifestació raonada i 
argumentada de les opinions i preferències 
pròpies. (act. 9, ) 
• Participació activa en un joc de rol 
(act. 13) 
• Locució (directa o enregistrada) 
amb especial atenció a la dicció, la 
pronunciació i el ritme. (act. 1,42,47,49) 
• Pronúncia acurada paraules amb 
dièresi. (act. 33-38) 
• Lectura dramatitzada de textos. 
(act. 1, 42, 47, 49) 
• Escolta de dictats amb les pauses 
marcades i reconeixement de sons que 
s'identifiquen correctament amb la seua 



 

 

 

 

 

pronunciació, gesticulació, velocitat, 
to, prosòdia, elocució, etc. 

utilitzant les estratègies d’expressió oral i 
els elements no verbals adequats a la 
situació comunicativa i a l’objectiu 
proposat, amb adequació, coherència, 
cohesió, correcció i el lèxic adequat al 
nivell, amb el suport de les TIC i l’ajuda del 
professor. (CCLI, CAA, CSC, SIEE) 

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

elements no verbals. 

BL1.3.3. Interpreta textos narratius i 
descriptius orals i audiovisuals, utilitzant 
de manera autònoma les estratègies de 
comprensió oral adequades al text i al 
propòsit d’escolta. 
BL1.4.1. Produeix oralment textos 
narratius i descriptius, dels àmbits 
personal, acadèmic i social, per a 
practicar aprenentatges lingüístics i 
estructurar el pensament. 
BL1.4.2. Produeix de forma oral textos 
narratius, i descriptius utilitzant les 
estratègies d’expressió oral i els elements 
no verbals adequats a la situació 
comunicativa. 
BL1.5.1 Avalua amb l'ajuda del 
professorat i de guies les produccions 
orals pròpies i dels companys, atenent a 
la quantitat, qualitat, rellevància, 
pertinència i claredat i a les normes de 
prosòdia, per a progressar en la 
competència comunicativa oral. 

representació gràfica. (act. 42, 49) 

• Exposició oral dels coneixements 
apresos, de forma adequada al context. 
(act. 51. Repassem, act 10) 

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 



 

 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de les propietats textuals en 
l’anàlisi, comprensió lectora i 
interpretació dels textos narratius i 
descriptius. 
• Utilització guiada de diccionaris i 
fonts d’informació en diferents suports. 
• Ús de les TIC per a col·laborar, 
comunicar-se i planificar el treball. 

BL2.1 Interpretar textos escrits en 
suports diversos de gèneres, tipologies i 
registres diferents, especialment 
narratius i descriptius, propis dels àmbits 
personal, acadèmic, i literari pròxims als 
interessos de l’alumnat, analitzant les 
característiques formals i de contingut , 
utilitzant les estratègies de comprensió 
lectora per a construir el significat global 
i que servisca per aprendre.(CCLI, CAA, 
CSC) 

BL2.1.1 Interpreta textos escrits en 
suports diversos, de diferents àmbits i 
tipologies, per a construir el significat 
global i com a suport per aprendre. 
BL2.1.2 Interpreta textos escrits 
analitzant els elements formals i de 
contingut propis del nivell acadèmic. 
BL2.1.3 Interpreta textos escrits utilitzant 
les estratègies de comprensió lectora 

• Interpretació de textos 
narratius (lectura inicial i act. 
23,42.47,49). 
• Redacció de textos narratius. 
(act. 14, 50) 
• Recerca en diversos mitjans 
per a obtenir informació. (act. 48, 
50) 
• Recerca d'informació en 
diccionaris convencionals i telemàtics. 
(act.43-44) 



 

 

 

 

 

• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de les propietats textuals en la 
producció escrita de textos narratius i 
descriptius. 

• Producció de textos escrits 
narratius atenent les propietats textuals i 
d'acord amb les característiques dels 
diferents gèneres. 

BL2.2 Planificar i escriure textos narratius 
i descriptius propis de l'àmbit personal, 
acadèmic, i literari aplicant les propietats 
textuals i les estratègies comunicatives 
amb un llenguatge no discriminatori. 
(CCLI, CAA, CSC, SIEE) 

BL2.3  Avaluar, amb ajuda del professorat i 
de guies, individualment i en equip, les 
produccions escrites pròpies i dels 
companys com a eina de progrés en la 
competència comunicativa escrita. (CCLI, 
CAA) 
BL2.4 Sintetitzar per escrit textos 
narratius i descriptius i usar la informació 
per a crear nous textos amb diverses 
finalitats. (CCLI, CAA) 
BL2.5 Realitzar amb creativitat i correcció 
projectes de treball individuals o 
cooperatius sobre temes del currículum 
seguint les fases del procés d’un projecte 
de treball, per a obtenir un producte final 
original, avaluar- los adequadament i 
comunicar els resultats obtinguts. (CAA, 
SIEE) 

adequades al text i a l'objectiu de la 
lectura. 

BL2.2.1 Aplica de manera autònoma 
les estratègies de planificació en el 
procés d'escriptura. 
BL2.2.3 Escriu textos en suports diversos i 
de diverses tipologies tenint en compte la 
correcció ortogràfica, gramatical. 
BL2.2.4. Escriu textos en suports 
diversos i de diverses tipologies tenint 
en compte la correcció lèxica. 
BL2.2.5. Escriu textos utilitzant un 
llenguatge no discriminatori. 
BL2.3.1 Avalua les propietats textuals 
dels textos escrits, propis i d'altres, com 
a part del procés de revisió que millora 
el resultat final. 
BL2.3.2. Avalua i identifica els errors de 
correcció ortogràfica i gramatical dels 
textos escrits propis o aliens com a part 
del procés de revisió de l’escriptura. 
BL2.5.1 Realitza amb creativitat i correcció 
projectes de treball individuals o 
cooperatius sobre temes del currículum 
seguint les fases d'elaboració. 
BL2.5.2 Utilitza diverses fonts 
d'informació per a realitzar els projectes 
de treball, contrasta la informació i 
detalla les referències. 

• Distinció entre conte, 
rondalla i fotonovel·la. (act. 13, 
14,18, 42 50 

• Reconeixement dels elements 
de la rondalla. (act. 15, 16) 
• Interpretació i anàlisi de les 
característiques de textos narratius. 
(act. 15, 16, 47, 49 ) 
• Interpretació de textos de l'àmbit 
acadèmic i obtenció d'informació. (act. 
46) 
• * Elaboració de resums a partir 
de textos expositius. (act. 46, 
Repassem) 

 



 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 
Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

• El vocabulari dels vestits BL3.1. Identificar les distintes categories 
gramaticals que componen un text; 
establir 

BL3.1.1 Identifica les distintes categories 
gramaticals que componen un text; 
estableix 

• Ús del vocabulari dels vestits 
(act. 10,11) 



 

 

 

 

 

• Ús de No més i Només la concordança entre elles; classificar-les; la concordança entre elles i les classifica. • Identificació, conjugació i ús dels 
verbs de la segona conjugació (indicatiu). 
(act. 19-22) 

• Identificació de l'adjectiu, 
morfemes, graus i funcions del sintagma 
adjectival (act. 23 a 32) 
• Aplicació de les regles d'ús de la 
dièresi (act. 33 a 38) 
• Identificació dels mots amb 
accent diacrític (Act. 39 a 42). 
• Identificació de mots 
compostos i utilització. (act. 43, 44) 
• Reconeixement dels prejudicis 
lingüístics i classificació. (act. 45, 46) 

• Els verbs de la segona conjugació 
• L'adjectiu 
• La dièresi 

analitzar-les morfològicament; reconèixer el 

paper gramatical, sintàctic i semàntic que 
exerceixen en el discurs, i utilitzar-les 
correctament per comprendre i crear 
textos. (CCLI) 

BL3.1.2. Identifica les categories 
gramaticals, les analitza morfològicament 
i reconeix el paper gramatical, sintàctic i 
semàntic que exerceixen en el discurs. 

• L'accent diacrític 
• Les paraules compostes 

BL3.2. Crear i revisar textos escrits 
aplicant correctament les normes 
ortogràfiques de la llengua. (CCLI, CAA) 

BL3.1.3. Crea i revisa textos 
narratius i descriptius utilitzant 
correctament les categories 
gramaticals. 

• Els prejudici lingüístics BL3.3. Identificar i distingir els distints 
procediments de creació del lèxic, propis 
del nivell educatiu, per a enriquir el 
vocabulari. 

BL3.2.1. Crea i revisa textos escrits 
aplicant correctament les normes 
ortogràfiques de la llengua pròpies del 
nivell educatiu. 

 (CCLI, CAA) BL3.3.1 Identifica els distints procediments 

 BL3.6. Reconèixer els elements de 
la comunicació que intervenen en 
textos 

de creació del lèxic, propis del nivell, 

educatiu per a enriquir el vocabulari.  narratius i  justificar si compleixen les BL3.5.1. Identifica l’estructura de l’oració 

 propietats textuals adequades al nivell, per simple: subjecte, predicat i complements 
del 

 a, després d’un procés de reflexió, realitzar verb, per a expressar-se i redactar textos 

 un ús adequat de la llengua. (CCLI, CAA, 
CSC) 

narratius i descriptius amb major correcció i 

 BL3.7. Desenvolupar una actitud 
respectuosa 

propietat. 

 cap a la diversitat de la llengua i al nostre BL3.6.1. Reconeix els elements de la 

 entorn plurilingüe i pluricultural. (CCLI, CSC) comunicació que intervenen en textos 

  narratius i també en els textos de l'àmbit 

  literari. 

  BL3.6.2. Justifica si els textos compleixen 
les   propietats textuals per a, després d’un 

  procés de reflexió, realitzar un ús adequat 
de 

  la llengua. 
 

Bloc IV. Educació literària. 
Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 



 

 

• La rondalla. 
• Tipus de rondalles 

BL4.1 Realitzar lectures d’obres 
literàries a proposta del professor, en 
silenci, en veu alta o participant en 
dramatitzacions i 

BL4.1.1. Realitza lectures d’obres 
literàries a proposta del professor, en 
silenci, en veu alta o participant en 
dramatitzacions i 

• Identificació i distinció dels 
elements de la rondalla (act. 1, 3, 8, 9) 



 

 

 

 

 

• Enric Valor i altres autors de rondalles. improvisacions de textos adequats al 
nivell, aplicant, amb supervisió, 
tècniques expressives i teatrals. (CCLI, 
SIEE, CEC) 

BL4.3 Exposar en suports diversos les 
conclusions extretes de l'anàlisi i 
comparació d'obres, personatges, temes i 
autors literaris de diverses novel·les 
juvenils en la nostra llengua. (CCLI, CAA, 
SIEE, CEC) 
BL4.4 Analitzar i identificant els trets 
essencials de la rondalla, realitzant un 
comentari de forma i contingut per a 
expressar raonadament les conclusions 
extretes, per mitjà de la formulació 
d’opinions personals. (CCLI, CAA, CEC, 
SIEE) 

improvisacions de textos adequats al 
nivell, i aplicant-hi, amb supervisió, 
tècniques expressives i teatrals. 

BL4.31. Exposa, en suports diversos, les 
conclusions fruit de l'anàlisi i comparació 
de rondalles d'autors literaris de diversos 
indrets del nostre àmbit lingüístic. 
BL4.4.1. Analitza textos seleccionats 
com a forma d’aproximació a la 
literatura. 
BL4.4.2. Identifica els trets essencials 
de la rondalla i molt especialment de la 
importància com a tradició oral. 
BL4.4.3. Realitza un comentari de forma 
i contingut per a expressar 
raonadament les conclusions extretes 
de l’anàlisi de textos literaris, per mitjà 
d’opinions personals. 

• Enumeració de les característiques 
de la rondalla. (act. 47, 48 i 17, 17, 18. 
Repassem) 

• Enumeració d'alguns autors i 
títols de rondalles (act 47, 48. 
Repassem) 
• Expressió de la creativitat literària 
en la redacció de textos. (act. 48, 50, 51) 

 

 

Unitat 5 On et trobes? 
 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 



 

 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de les propietats textuals en 
l’anàlisi dels textos narratius, expositius i 
argumentatius. 
• Utilització guiada de diccionaris i 
fonts d’informació en diferents suports. 
• Utilització de les estratègies de 
comprensió oral en els textos narratius, 
expositius i argumentatius. 
• Producció de textos orals narratius, 

BL1.2 Participar en equips de treball que 
tenen metes comunes, amb eficàcia i 
responsabilitat, reconeixent les 
aportacions de tots i utilitzant el diàleg 
per a resoldre conflictes i discrepàncies. 
(CCLI, SIEE, CSC) 
BL1.3. Interpretar textos orals i 
audiovisuals de gèneres, tipologies i 
registres diferents, especialment 
narratius, expositius i argumentatius, 
propis dels àmbits personal, acadèmic, 
periodístic i literari pròxims als interessos 
de l’alumnat, utilitzant les estratègies de 
comprensió oral i el propòsit 

BL1.1.1 Participa activament en 
intercanvis comunicatius relacionats amb 
temes actuals o pròxims als seus 
interessos. 
BL1.2.3 Participa en equips de treball que 
tenen metes comunes i utilitza el diàleg 
per a resoldre conflictes i discrepàncies. 
BL1.3.3. Interpreta textos narratius, 
expositius i argumentatius orals i 
audiovisuals, utilitzant de manera 
autònoma les estratègies de comprensió 
oral adequades al text i al propòsit 
d’escolta. 

• Interpretació de textos narratius i 
descriptius (lectura i/o audició inicial). 

• Narració oral de fets i 
sensacions personals. (act. 13, 21, 
35, 38,44) 

• Manifestació raonada i 
argumentada de les opinions i preferències 
pròpies. (act. 6,12, 61, 62) 
• Participació activa en un debat (act. 12) 
• Pronúncia acurada de les paraules 
que s'escriuen amb x, tx, ix i ig. (act. 46 a 
51) 
• Lectura dramatitzada de textos. 
(act.1, 35, 63) 
• Escolta de dictats amb les pauses 



 

 

 

 

 

explicatius i argumentatius. 

• Aplicació de l'estàndard oral formal i 
l'ús d'un llenguatge no discriminatori en la 
producció de textos orals. 
• Anàlisi, aplicació i avaluació dels 
elements d’expressió oral no verbals: 
pronunciació, gesticulació, velocitat, to, 
prosòdia, elocució, etc. 

d’escolta.(CCLI, CAA, CSC) 

BL1.4. Produir de forma oral, 
individualment o en equip, textos 
narratius, expositius i argumentatius, 
utilitzant les estratègies d’expressió oral i 
els elements no verbals adequats a la 
situació comunicativa amb el suport de les 
TIC i l’ajuda del professor. (CCLI, CAA, CSC, 
SIEE) 
BL1.5. Avaluar, amb ajuda del professorat i 
de guies, individualment i en equip, les 
produccions orals pròpies i dels 
companys, atenent a la quantitat, 
pertinència i claredat i a les normes de 
prosòdia, per a progressar en la 
competència comunicativa oral. (CCLI, 
CAA) 

BL1.4.1. Produeix oralment textos 
narratius, expositius i argumentatius, dels 
àmbits personal, acadèmic i social, per a 
practicar aprenentatges lingüístics i 
estructurar el pensament. 

BL1.4.4. Produeix, de forma oral, 
textos narratius, expositius i 
argumentatius amb riquesa lèxica. 
BL1.5.1 Avalua amb l'ajuda del 
professorat i de guies les produccions 
orals pròpies i dels companys, atenent a 
la quantitat, qualitat, claredat i a les 
normes de prosòdia, per a progressar en 
la competència comunicativa oral. 

marcades i reconeixement de sons 
que s'identifiquen correctament amb 
la seua representació gràfica. (act. 38, 
63) 

• Exposició oral dels coneixements 
apresos, de forma adequada al context. 
(act. 12, 23, Repassem) 

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 



 

 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de les propietats textuals en 
l’anàlisi, comprensió lectora i 
interpretació dels textos narratius, 
descriptius i expositius. 
• Busca, localització i extracció 
d'informació per a construir textos 
expositius i argumentatius. 
• Utilització guiada de diccionaris i 
fonts d’informació en diferents suports. 
• Ús de les TIC per a col·laborar, 
comunicar-se i planificar el treball. 
• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de les propietats textuals en 

BL2.1 Interpretar textos escrits en 
suports diversos de gèneres, tipologies i 
registres diferents, especialment 
narratius, descriptius, i expositius, 
propis dels àmbits personal, acadèmic, i 
literari pròxims als interessos de 
l’alumnat, analitzant les característiques 
formals i de contingut , utilitzant les 
estratègies de comprensió lectora per a 
construir el significat global i que 
servisca per aprendre.(CCLI, CAA, CSC) 
BL2.2 Planificar i escriure textos 
narratius, descriptius i expositius 
propis de l'àmbit personal, acadèmic, i 
literari aplicant les propietats textuals i 
les estratègies comunicatives amb un 
llenguatge no discriminatori. (CCLI, 
CAA, CSC, SIEE) 

BL2.1.1 Interpreta textos escrits en 
suports diversos, de diferents àmbits i 
tipologies, per a construir el significat 
global i com a suport per aprendre. 
BL2.1.3 Interpreta textos escrits utilitzant 
les estratègies de comprensió lectora 
adequades al text i a l'objectiu de la 
lectura. 
BL2.2.2 Escriu textos en suports diversos i 
de diverses tipologies tenint en compte 
l'adequació, coherència i cohesió. 
BL2.2.3 Escriu textos en suports diversos i 
de diverses tipologies tenint en compte la 
correcció ortogràfica, gramatical i lèxica. 
BL2.2.5. Escriu textos utilitzant un 
llenguatge 

• Interpretació de textos 
narratius (lectura inicial i act. 1, 3, 4, 
5, 6, 8). 
• Redacció de textos narratius. (act. 48) 
• Recerca en diversos mitjans per a 
obtenir informació. (act. 8, 9, 20, 21, 22, 
50, 51, 57) 
• Recerca d'informació en 
diccionaris convencionals i telemàtics. 
(act. 1, 2, 18) 
• Distinció entre premsa 
d'informació general i especialitzada. 
(20) 
• *Anàlisi comparativa de 
premsa impresa i digital. (21) 



 

 

 

 

 

la producció escrita de textos 
narratius, descriptius i expositius. 

• Producció de textos escrits 
narratius, descriptius i explicatius 
atenent les propietats textuals i d'acord 
amb les característiques dels diferents 
gèneres. 
• Reconeixement dels diferents 
tipus de descripcions (general , 
detallada; objectiva, subjectiva) 

BL2.3  Avaluar, amb ajuda del professorat i 
de guies, individualment i en equip, les 
produccions escrites pròpies i dels 
companys com a eina de progrés en la 
competència comunicativa escrita. (CCLI, 
CAA) 

BL2.5 Realitzar amb creativitat i correcció 
projectes de treball individuals o 
cooperatius sobre temes del currículum 
seguint les fases del procés d’un projecte 
de treball, avaluar- los adequadament i 
comunicar els resultats obtinguts. (CD, 
CAA, SIEE) 

no discriminatori. 

BL2.3.2. Avalua i identifica els errors de 
correcció ortogràfica i gramatical dels 
textos escrits propis o aliens com a part 
del procés de revisió de l’escriptura. 
BL2.3.3. En el procés de revisió de textos 
escrits, resol els dubtes, de forma 
reflexiva i dialogada, amb l’ajuda de 
diverses fonts de consulta. 
BL2.4.2. Elabora un text coherent i 
cohesionat que no reprodueix 
literalment parts del text original ni 
inclou interpretacions personals. 
BL2.5.1 Realitza amb creativitat i correcció 
projectes de treball individuals o 
cooperatius sobre temes del currículum 
seguint les fases d'elaboració. 

• Reconeixement dels diferents 
gèneres periodístics. (22) 

• Interpretació i anàlisi de les 
característiques de textos de l'àmbit 
periodístic. (act. 23, 24, 25, 26) 
• Interpretació de textos de l'àmbit 
acadèmic i obtenció d'informació. (act. 
55) 
• Elaboració de textos propis de 
l'àmbit periodístic. (act. 27, 28. Taller de 
comunicació) 
• Elaboració de resums a partir de 
textos expositius. (act. 10 autoavaluació) 
• Anàlisi comparativa de premsa 
impresa i digital. (act. 21) 

 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 



 

 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

• La descripció d'objectes i d'espais. 
• Els tipus de descripcions. 
• Recursos lingüístics per a descriure. 
• El vocabulari dels viatges 
• Ús de potser i pot ser 
• Els verbs de la segona conjugació 
(-re). Els temps d'indicatiu. 
• Les preposicions 
• Ús de les preposicions a i en. 

BL3.1. Identificar les distintes 
categories gramaticals que 
componen un text; establir la 
concordança entre elles; classificar-
les; analitzar-les morfològicament; 
reconèixer el paper gramatical, 
sintàctic i semàntic que exerceixen 
en el discurs, i utilitzar-les 
correctament per comprendre i crear 
textos textos. (CCLI) 
BL3.2. Crear i revisar textos escrits 
aplicant correctament les normes 
ortogràfiques de la llengua. (CCLI, 
CAA) 
BL3.3. Identificar i distingir els distints 

BL3.1.1 Identifica els recursos lingüístics 
que s'empren per a descriure i els 
classifica. 
BL3.1.2. Identifica les preposicions i les 
contraccions i la seua relació amb les normes 
de separació. 
BL3.2.1. Crea i revisa textos escrits 
aplicant correctament les normes 
ortogràfiques de la llengua pròpies del 
nivell educatiu. 
BL3.3.1 Identifica els sinònims i els antònims 
per a enriquir el vocabulari. 
BL3.4.2. Reconeix les relacions d’igualtat- 
semblança i d’inclusió que s’estableixen 
entre 

• Identificació de les categories 
gramaticals de les paraules d'un text. 
(act. 2) 
• Classificació i producció de 
mots pertanyents a diferents 
camps semàntics. (act.  12 a 17) 
• Tria i producció de paraules 
d'una família lèxica. (act. 18-19) 
• Reconeixement del subjecte 
i del predicat en l'oració. (30-31-
32) 
• Anàlisi dels diferents tipus d'oracions. 



 

 

 

 

 

• Ús de les preposicions cap i cap a. procediments de creació del lèxic, 
propis 

les paraules, per a captar el sentit global d’un (33-34-35) 

• Separació sil·làbica i reconeixement 
dels diftongs, triftongs i hiats. (36-37-38) 
• Ús de l'accent gràfic. (39 a 43) 
• Reflexió, respecte i valoració de la 
diversitat lingüística al món i a Europa. 
(55-56-57) 
• Deducció de les normes 
d'accentuació a partir de la classificació 
de les paraules d'un text. (39-40) 

• Les contraccions 
• L'article i l'apòstrof 

del nivell educatiu, per a enriquir el 

vocabulari. (CCLI, CAA) 
BL3.6. Reconèixer els elements de la 

text. 

BL3.6.1. Reconeix els elements de la 
comunicació que intervenen en textos 
narratius, 

• Ús de x, tx, ix i ig. 
• Sinònims i antònims 
• La diversitat lingüística 
• Les llengües t'Espanya i les d'Europa 

comunicació que intervenen en textos 

expositius, narratius i descriptius i 
justificar si compleixen les propietats 
textuals adequades al nivell, per a, 
després d’un procés de reflexió, 
realitzar un ús adequat de la llengua. 
(CCLI, CAA, CSC) 

descriptius i expositius. També en els textos de 

l'àmbit literari. 

BL3.6.2. Justifica si els textos compleixen 
les propietats textuals per a, després d’un 
procés de reflexió, realitzar un ús adequat 
de la llengua. 

 

Bloc IV. Educació literària. 



 

 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

• La novel·la d'aventures. 
• Autors i autores de 
novel·les d'aventures. 
• Obres 

BL4.1 Realitzar lectures d’obres literàries a 
proposta del professor, en silenci, en veu alta o 
participant en dramatitzacions i improvisacions 
de textos adequats al nivell, aplicant, amb 
supervisió, tècniques expressives i teatrals. (CCLI, 
SIEE, CEC) 
BL4.3 Exposar en suports diversos les 
conclusions extretes de l'anàlisi i comparació 
d'obres, personatges, temes i autors literaris de 
diverses èpoques, amb especial incidència en els 
orígens de la literatura en romanç i en la nostra 
llengua. (CCLI, CAA, SIEE, CEC) 

BL4.1.1. Realitza lectures d’obres 
literàries a proposta del professor, en 
silenci, en veu alta o participant en 
dramatitzacions i improvisacions de 
textos adequats al nivell, i aplicant-hi, 
amb supervisió, tècniques expressives i 
teatrals. 
BL4.4.3. Realitza un comentari de forma 
i contingut per a expressar 
raonadament les conclusions extretes 
de l’anàlisi de textos literaris per mitjà 
d’opinions personals. 

• Identificació i distinció de 
gèneres literaris diversos. (act. 45, 
52) 
• Identificació dels elements de la 
comunicació en els textos literaris. (act. 
47) 
• Enumeració de les primeres 
manifestacions literàries en la nostra 
llengua. (act. 53 i 54) 
• Expressió de la creativitat literària 
en la redacció de textos. (act. 28, 48, 49) 

 

 

Unitat 6 De què et rius? 

 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 



 

 

• Gèneres dialogats de la 
comunicació oral. Diferències entre 
oralitat i 

BL1.1. Participar activament i 
respectuosament en 
conversacions, 

BL1.1.1 Participa activament en 
intercanvis comunicatius relacionats amb 
temes actuals 

• Interpretació de textos narratius i 
dialogats (lectura i/o audició inicial, act 1, 
43, ). 



 

 

 

 

 



 

 

escriptura. 

• Aplicació de tècniques d’escolta 
activa i ús del diàleg igualitari. 
• Responsabilitat i eficàcia en la 
resolució de tasques. 
• Assumpció de distints rols en 
equips de treball. 
• Aplicació de les propietats 
textuals en els intercanvis de 
comunicació oral (adequació, 
coherència, cohesió i correcció). 
• Valoració de la conversació com a 
ferramenta de les habilitats socials, de 
mediació, d’expressió de la creativitat i de 
respecte per les opinions dels altres. 
• Foment de la solidaritat, de la 
tolerància i del respecte i l’amabilitat. 
• Característiques dels textos 
orals i conversacionals. 
• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de les propietats textuals en 
l’anàlisi dels textos conversacionals. 
• Ús de tècniques de 
memorització i retenció de la 
informació: prendre notes, paraules 
clau i resums. 
• Utilització guiada de diccionaris i 
fonts d’informació en diferents suports. 
• Aplicació de tècniques 
d’avaluació, autoavaluació i 
coavaluació en les produccions orals. 
• Selecció raonada dels productes que 

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

B L1.2 Participar en equips de treball que 
tenen metes comunes, amb eficàcia i 
responsabilitat, reconeixent les 
aportacions de tots i utilitzant el diàleg 
per a resoldre conflictes i discrepàncies. 
(CCLI, SIEE, CSC) 
BL1.3. Interpretar textos orals, icònics i 
audiovisuals de gèneres, tipologies i 
registres diferents, especialment narratius 
i dialogats, propis dels àmbits personal, 
acadèmic, i literari pròxims als interessos 
de l’alumnat, analitzant les 
característiques formals i de contingut i 
els elements no verbals, utilitzant les 
estratègies de comprensió oral i el 
propòsit d’escolta.(CCLI, CAA, CSC) 
BL1.4. Produir de forma oral, 
individualment o en equip, textos 
dialogats utilitzant les estratègies 
d’expressió oral i els elements no verbals 
adequats a la situació comunicativa i a 
l’objectiu proposat, amb adequació, 
coherència, cohesió, correcció i el lèxic 
adequat al nivell, amb el suport de les TIC 
i l’ajuda del professor. (CCLI, CAA, CSC, 
SIEE) 
BL1.5. Avaluar, amb ajuda del professorat i 
de guies, individualment i en equip, les 
produccions orals pròpies i dels 
companys, atenent a la quantitat, qualitat, 
rellevància, pertinència i claredat i a les 
normes de prosòdia, per a progressar en 
la competència 

o pròxims als seus interessos. 

BL 1.1.2 Participa activament en intercanvis 
comunicatius amb un registre formal, 
respectant les normes de cortesia i les 
estratègies de la interacció oral. 
BL 1.1.3 Participa activament en 
intercanvis comunicatius amb arguments 
raonats per a defensar les pròpies 
opinions. 
BL 1.1.4 Participa activament en 
intercanvis comunicatius amb atenció a la 
pronúncia i la gestualitat. 
BL1.2.1 Participa en equips de treball 
que tenen metes comunes i assumeix 
diversos rols amb eficàcia i 
responsabilitat. 
BL1.2.3 Participa en equips de treball que 
tenen metes comunes i utilitza el diàleg 
per a resoldre conflictes i discrepàncies. 
BL1.3.3. Interpreta textos dialogats orals, 
gràfics i audiovisuals, utilitzant de manera 
autònoma les estratègies de comprensió 
oral adequades al text i al propòsit 
d’escolta. 
BL1.4.1. Produeix oralment textos 
dialogats, dels àmbits personal, acadèmic 
i social, per a practicar aprenentatges 
lingüístics i estructurar el pensament. 
BL1.4.4. Produeix, de forma oral, textos 
narratius i dialogats amb riquesa lèxica. 
BL1.5.1 Avalua amb l'ajuda del 
professorat i de guies les produccions 
orals pròpies i dels companys, atenent a 
la quantitat, qualitat, rellevància, 
pertinència i claredat i a les normes de 
prosòdia, per a progressar en la 
competència comunicativa oral. 

• Narració oral de fets i 
sensacions personals. (act. 6, 15) 

• Manifestació raonada i 
argumentada de les opinions i preferències 
pròpies. (act. 9) 
• Participació activa en un joc de rol 
(act. 15, 69, 71) 

• Locució (directa o enregistrada) 
amb especial atenció a la dicció, la 
pronunciació i el ritme. (act. 15, 40) 
• Pronúncia acurada paraules 
amb la lletra x. (act. de la 45 a 53) 
• Lectura dramatitzada de textos. 
(act. 43, 54, 68, 70) 

• Escolta de dictats amb les pauses 
marcades i reconeixement de sons que 
s'identifiquen correctament amb la seua 
representació gràfica. (act. 70) 

• Exposició oral dels coneixements 
apresos, de forma adequada al context. 
(act. totes les activitats Repassem) 



 

 

 

 

 

s’incloguen en el dossier (portfolio). comunicativa oral. (CCLI, CAA)   
 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 



 

 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 



 

 

• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de les propietats textuals en 
l’anàlisi, comprensió lectora i 
interpretació dels textos narratius i 
dialogats. 
• Busca, localització i extracció 
d'informació per a construir textos 
narratius i dialogats. 
• Utilització guiada de diccionaris i 
fonts d’informació en diferents suports. 
• Ús de les TIC per a col·laborar, 
comunicar-se i planificar el treball. 
• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de les propietats textuals en la 
producció escrita de textos narratius i 
dialogats. 
• Producció de textos escrits 
narratius i dialogats atenent les propietats 
textuals i d'acord amb les característiques 
dels diferents gèneres. 
• Reconeixement dels diferents 
tipus de textos dialogats. 

BL2.1 Interpretar textos escrits en suports 
diversos de gèneres, tipologies i registres 
diferents, especialment narratius i 
dialogats, propis dels àmbits personal, 
acadèmic, i literari pròxims als interessos 
de l’alumnat, analitzant les 
característiques formals i de contingut , 
utilitzant les estratègies de comprensió 
lectora per a construir el significat global i 
que servisca per aprendre.(CCLI, CAA, 
CSC) 
BL2.2 Planificar i escriure textos narratius 
i dialogats propis de l'àmbit personal, 
acadèmic, i literari aplicant les propietats 
textuals i les estratègies comunicatives 
amb un llenguatge no discriminatori. 
(CCLI, CAA, CSC, SIEE) 
BL2.3  Avaluar, amb ajuda del professorat i 
de guies, individualment i en equip, les 
produccions escrites pròpies i dels 
companys com a eina de progrés en la 
competència comunicativa escrita. (CCLI, 
CAA) 
BL2.4 Sintetitzar per escrit textos 
narratius i dialogats i usar la informació 
per a crear nous textos amb diverses 
finalitats. (CCLI, CAA) 
BL2.5 Realitzar amb creativitat i correcció 
projectes de treball individuals o 
cooperatius sobre temes del currículum 
seguint les fases del procés d’un projecte 
de treball, per a obtenir un producte final 
original; adaptar-lo als imprevistos, 
avaluar-los adequadament i 

BL2.1.1 Interpreta textos escrits en 
suports diversos, de diferents àmbits i 
tipologies, per a construir el significat 
global i com a suport per aprendre. 
BL2.1.2 Interpreta textos escrits 
analitzant els elements formals i de 
contingut propis del nivell acadèmic. 
BL2.1.3 Interpreta textos escrits utilitzant 
les estratègies de comprensió lectora 
adequades al text i a l'objectiu de la 
lectura. 
BL2.2.1 Aplica de manera autònoma 
les estratègies de planificació en el 
procés d'escriptura. 
BL2.2.2 Escriu textos en suports diversos i 
de diverses tipologies tenint en compte 
l'adequació, coherència i cohesió. 
BL2.2.3 Escriu textos en suports diversos i 
de diverses tipologies tenint en compte la 
correcció ortogràfica, gramatical. 
BL2.2.4. Escriu textos en suports 
diversos i de diverses tipologies tenint 
en compte la correcció lèxica. 
BL2.2.5. Escriu textos utilitzant un 
llenguatge no discriminatori. 
BL2.3.1 Avalua les propietats textuals 
dels textos escrits, propis i d'altres, com 
a part del procés de revisió que millora 
el resultat final. 

• Interpretació de textos 
dialogats i narratius  (act. 1, 18, 43, 
54 68, 70). 
• Redacció de textos dialogats. 
(act. 14, 40,  43, 53, 69) 
• Recerca en diversos mitjans per a 
obtenir informació. (act. 59,60, 64, 65) 
• Recerca d'informació en 
diccionaris convencionals i telemàtics. 
(act. 2, act. 59 a 65) 
• Distinció entre còmic 
narratiu i expositiu. (ac. 6, 18, 
19) 
• Interpretació i anàlisi de les 
característiques de textos dialogats. 
(act. 2 a 22,) 
• Interpretació de textos de l'àmbit 
acadèmic i obtenció d'informació. (act. 
32, 39,44, 54) 
• Elaboració de textos dialogats (act. 
14, 16, 61, 62, 63, 64) 
• * Elaboració de resums a partir 
de textos expositius. (act. 67. 
Repassem) 



 

 

 

 

 

 comunicar els resultats obtinguts. 
(CAA, SIEE) 

BL2.3.2. Avalua i identifica els errors de 
correcció ortogràfica i gramatical dels 
textos escrits propis o aliens com a part 
del procés de revisió de l’escriptura. 

BL2.3.3. En el procés de revisió de textos 
escrits, resol els dubtes, de forma 
reflexiva i dialogada, amb l’ajuda de 
diverses fonts de consulta. 
BL2.5.1 Realitza amb creativitat i correcció 
projectes de treball individuals o 
cooperatius sobre temes del currículum 
seguint les fases d'elaboració. 
BL2.5.2 Utilitza diverses fonts 
d'informació per a realitzar els projectes 
de treball, contrasta la informació i 
detalla les referències. 
BL2.6.1. Realitza projectes de treball 
buscant, seleccionant i contrastant la 
informació en mitjans digitals, i la registra 
en formats diversos. 
BL2.6.2. Comparteix informació i 
continguts digitals i utilitza les 
ferramentes de comunicació TIC i 
entorns virtuals d’aprenentatge. 

 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 



 

 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

• El còmic 
• Els recurs lingüístics i gràfics del còmic 
• L'ús de si i sí. 
• Els verbs de la tercera conjugació 

BL3.1. Classificar els verbs en 
conjugacions i identificar temps, mode i 
formes no personals.(CCLI) 
BL3.2. Crear i revisar textos escrits 
aplicant correctament les normes 
ortogràfiques de la llengua. (CCLI, CAA) 

BL3.1.1 Identifica els elements de 
l'oració i distingeix les categories 
gramaticals. 
BL3.1.2. Identifica els tipus d'adverbis i de 
locucions adverbials. Identifica els verbs i 
els classifica. Identifica les paraules que 
s'escriuen amb x i com sonen. 

� Identificació dels elements, 
característiques i recurs del còmic. (act. 1 
a 24) 

� Identificació dels tipus de còmics 16, 17, 
19) 

� Reconeixement del adverbis i les 



 

 

 

 

 

• L'adverbi 

• Les locucions adverbials 
• L'ús de la lletra x 
• L'ús de l'interrogant, 
l'admiració, els punts suspensius i els 
parèntesis. 
• Les paraules polisèmiques 
i les monosèmiques 
• Les varietats geogràfiques de la llengua 

BL3.3. Identificar i distingir les paraules 
polisèmiques, propis del nivell educatiu, 
per a enriquir el vocabulari. (CCLI, CAA) 

BL3.4. Reconèixer les relacions d’igualtat- 
semblança (camp semàntic) que 
s’estableixen entre les paraules, per a 
captar el sentit global d’un text. (CCLI, 
CSC) 
BL3.5. Identificar i analitzar 
morfosintàcticament els tipus d'oració 
simple segons l'actitud del parlant per 
a expressar-se i redactar textos 
dialogats i narratius amb major 
correcció i propietat. (CCLI, CAA) 
BL3.6. Reconèixer els registres lingüístics 
que intervenen en textos oral i escrits i  
justificar si compleixen les propietats 
textuals adequades al nivell, per a, 
després d’un procés de reflexió, realitzar 
un ús adequat de la llengua. (CCLI, CAA, 
CSC) 
BL3.7. Desenvolupar una actitud 
respectuosa cap a la diversitat de la 
llengua i al nostre entorn plurilingüe i 
pluricultural. (CCLI, CSC) 

BL3.1.3. Crea i revisa textos narratius i 
dialogats utilitzant correctament les 
formes verbals així com els signes de 
puntuació i ortotipogràfics. 

BL3.2.1. Crea i revisa textos escrits 
aplicant correctament les normes 
ortogràfiques de la llengua pròpies del 
nivell educatiu. 
BL3.3.1 Identifica les paraules 
monosèmiques i les polisèmiques, així 
com les frases fetes per a enriquir el 
vocabulari. 
BL3.4.2. Reconeix les relacions 
d’igualtat- semblança i d’inclusió que 
s’estableixen entre les paraules, per a 
captar el sentit global d’un text. 
BL3.5.1. Identifica els recursos lingüístics i 
icònics que s'utilitzen per a elaborar 
còmics així com redactar textos narratius 
i dialogats amb major correcció i 
propietat. 
BL3.6.1. Reconeix els elements de la 
comunicació que intervenen en textos 
dialogats així com en els textos de 
l'àmbit literari que hi  incloguen 
diàlegs. 
BL3.6.2. Justifica si els textos compleixen 
les propietats textuals per a, després d’un 
procés de reflexió, realitzar un ús adequat 
de la llengua. 

locucions adverbials (act 29 a 43) 

• Identificació, conjugació i ús dels verbs de 
la tercera conjugació incoatius, segons el 
temps, mode i forma. (act. 25, 26, 27, 28) 

• Identificació de les paraules que 
s'escriuen amb x  (act. 44 a 53) 

• Aplicació de les regles d'ús de 
l'interrogant, l'admiració, els punts 
suspensius i les parèntesis. (act. 54 a 58) 

• Identificació de les paraules relacionades 
amb el camp semàntic dels llibres. (act. 8, 
11) 

• Reconeixent de les frases fetes.(act. 10, 
61) 

• Reconeixement de les paraules 
monosèmiques i les polisèmiques. (act. 
59 a 65) 

• Coneixement de les varietats 
geogràfiques del a llengua. Identificació 
de les comarques castellanoparlants i 
valencianoparlants. (act. 66, 67) 

 

Bloc IV. Educació literària. 



 

 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

• El text teatral 
• Els gèneres teatrals 
• Autors i títols de comèdies. 

BL4.1 Realitzar lectures d’obres literàries 
a proposta del professor, en silenci, en 
veu alta o participant en dramatitzacions 
i improvisacions de textos adequats al 
nivell, aplicant, amb supervisió, 
tècniques 

BL4.1.1. Realitza lectures d’obres 
literàries a proposta del professor, en 
silenci, en veu alta o participant en 
dramatitzacions i improvisacions de 
textos adequats al nivell, i aplicant-hi, 
amb supervisió, tècniques 

• Identificació i distinció dels 
elements de la comunicació en gèneres 
literaris diversos. (act. 54, 68, 70) 
• Identificació de les característiques 



 

 

 

 

 

• La poesia popular expressives i teatrals. (CCLI, SIEE, CEC) 

BL4.3 Exposar en suports diversos les 
conclusions extretes de l'anàlisi i 
comparació d'obres, personatges, temes i 
autors literaris de diverses novel·les 
juvenils en la nostra llengua. (CCLI, CAA, 
SIEE, CEC) 
BL4.4 Analitzar i identificant els diàlegs 
en una novel·la, en un a obra de teatre ( 
ien un còmic) realitzant un comentari de 
forma i contingut per a expressar 
raonadament les conclusions extretes, 
per mitjà de la formulació d’opinions 
personals. (CCLI, CAA, CEC, SIEE) 

expressives i teatrals. 

BL4.31. Exposa, en suports diversos, les 
conclusions fruit de l'anàlisi i comparació 
de novel·les juvenils d'autors literaris de 
diversos indrets del nostre àmbit 
lingüístic. 
BL4.4.2. Identifica els diàlegs en una 
narració i molt especialment en les 
intervencions dels personatges (reals i 
imaginaris) i diferenciar- los de la veu del 
narrador. 
BL4.4.3. Realitza un comentari de forma 
i contingut per a expressar 
raonadament les conclusions extretes 
de l’anàlisi de textos literaris, per mitjà 
d’opinions personals. 

d'una comèdia (act. 68) 

• Enumeració d'alguns autors i 
títols de comèdies (act 68 i 10 de 
Repassem) 
• Expressió de la creativitat literària 
en la redacció de textos. (act. 69, 71) 

 

 

Unitat 7 Conte contat 

 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 



 

 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de les propietats textuals en 
l’anàlisi dels textos narratius. 
• Utilització guiada de diccionaris i 
fonts d’informació en diferents suports. 
• Utilització de les estratègies de 
comprensió oral en els textos narratius. 
• Producció de textos orals 
narratius, explicatius i argumentatius. 
• Aplicació de l'estàndard oral formal i 
l'ús d'un llenguatge no discriminatori en la 
producció de textos orals. 
• Anàlisi, aplicació i avaluació dels 

BL1.1 Participar activament i respectuosa 
en intercanvis comunicatius formals, 
aportant arguments per a defensar les 
pròpies opinions, atenent la pronúncia i la 
gestualitat, usant un registre formal i 
respectant les normes de cortesia i les 
estratègies d'interacció oral. (CCLI, CAA, 
CSC) 
BL1.2 Participar en equips de treball que 
tenen metes comunes, amb eficàcia i 
responsabilitat, reconeixent les 
aportacions de tots i utilitzant el diàleg 
per a resoldre conflictes i discrepàncies. 
(CCLI, SIEE, CSC) 
BL1.3. Interpretar textos orals i 
audiovisuals de gèneres, tipologies i 
registres diferents, especialment narratius 
pròxims als interessos 

BL1.1.1 Participa activament en 
intercanvis comunicatius relacionats amb 
temes actuals o pròxims als seus 
interessos. 
BL 1.1.2 Participa activament en intercanvis 
comunicatius amb un registre formal, 
respectant les normes de cortesia i les 
estratègies de la interacció oral. 
BL1.2.3 Participa en equips de treball que 
tenen metes comunes i utilitza el diàleg 
per a resoldre conflictes i discrepàncies. 
BL1.3.1. Interpreta textos narratius i 
argumentatius orals i audiovisuals propis 
de l’àmbit personal i literari. 
BL1.3.3. Interpreta textos narratius i 

• Interpretació de textos 
narratius (lectura i/o audició 
inicial). 

• Narració oral de fets i 
sensacions personals. (act. 13 
• Manifestació raonada i 
argumentada de les opinions i preferències 
pròpies. (act. 13, 51, 53) 
• Participació activa en un debat (act. 53) 
• Pronúncia acurada de paraules 
que s'escriuen amb l·l. (act. 34 a 38) 
• Lectura dramatitzada de textos. 
(act. 1, 15, 52) 
• Escolta de dictats amb les pauses 
marcades i reconeixement de sons que 
s'identifiquen correctament amb la seua 
representació gràfica. (act. 46) 



 

 

 

 

 

elements d’expressió oral no verbals: 
pronunciació, gesticulació, velocitat, 
to, prosòdia, elocució, etc. 

de l’alumnat, analitzant les 
característiques formals i de contingut i 
els elements no verbals, utilitzant les 
estratègies de comprensió oral i el 
propòsit d’escolta.(CCLI, CAA, CSC) 

BL1.4. Produir de forma oral, 
individualment o en equip, textos 
narratius i argumentatius, utilitzant les 
estratègies d’expressió oral i els elements 
no verbals adequats a la situació 
comunicativa amb el suport de les TIC i 
l’ajuda del professor. (CCLI, CAA, CSC, 
SIEE) 
BL1.5. Avaluar, amb ajuda del professorat i 
de guies, individualment i en equip, les 
produccions orals pròpies i dels 
companys, atenent a la quantitat, 
pertinència i claredat i a les normes de 
prosòdia, per a progressar en la 
competència comunicativa oral. (CCLI, 
CAA) 

argumentatius orals utilitzant de manera 
autònoma les estratègies de comprensió 
oral adequades al text i al propòsit 
d’escolta. 

BL1.4.1. Produeix oralment textos 
narratius i argumentatius, dels àmbits 
personal, acadèmic i social, per a 
practicar aprenentatges lingüístics i 
estructurar el pensament. 
BL1.4.3. Aplica les propietats textuals 
en la producció oral de textos narratius. 
BL1.5.1 Avalua amb l'ajuda del 
professorat i de guies les produccions 
orals pròpies i dels companys, atenent a 
la quantitat, qualitat, claredat i a les 
normes de prosòdia, per a progressar en 
la competència comunicativa oral. 

• Exposició oral dels coneixements 
apresos, de forma adequada al context. 
(act. 53 i Repassem) 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 



 

 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de les propietats textuals en 
l’anàlisi, comprensió lectora i 
interpretació dels textos narratius i 
expositius. 
• Busca, localització i extracció 
d'informació per a construir textos 
narratius. 
• Utilització guiada de diccionaris i 
fonts d’informació en diferents suports. 
• Ús de les TIC per a col·laborar, 
comunicar-se i planificar el treball. 

BL2.1 Interpretar textos escrits en suports 
diversos de gèneres, tipologies i registres 
diferents, especialment narratius i 
argumentatius, propis dels àmbits 
personal, i literari pròxims als interessos 
de l’alumnat, analitzant les 
característiques formals i de contingut, 
utilitzant les estratègies de comprensió 
lectora per a construir el significat global i 
que servisca per aprendre.(CCLI, CAA, 
CSC) 
BL2.2 Planificar i escriure textos narratius 
i argumentatius propis de l'àmbit 
personal, acadèmic, i literari aplicant les 
propietats textuals i les estratègies 
comunicatives amb 

BL2.1.1 Interpreta textos escrits en 
suports diversos, de diferents àmbits i 
tipologies, per a construir el significat 
global i com a suport per aprendre. 
BL2.1.2 Interpreta textos escrits 
analitzant els elements formals i de 
contingut propis del nivell acadèmic. 
BL2.1.3 Interpreta textos escrits utilitzant 
les estratègies de comprensió lectora 
adequades al text i a l'objectiu de la 
lectura. 
BL2.2.2 Escriu textos en suports diversos i 
de diverses tipologies tenint en compte 
l'adequació, coherència i cohesió. 

• Interpretació de textos 
narratius (lectura inicial i act. 1, 3, 4, 
5, 6, 8). 
• Redacció de textos narratius. 
(act. 12, 55, 56) 
• Recerca en diversos mitjans 
per a obtenir informació. (act. 53) 
• Recerca d'informació en 
diccionaris convencionals i telemàtics. 
(act. 2, 6, 7, 39 a 44, 47 a 50) 
• Distinció entre conte infantil i conte 
per a joves i adults. (5, 16, 54) 
• Reconeixement dels diferents tipus de 



 

 

 

 

 

• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de les propietats textuals en la 
producció escrita de textos narratius i 
argumentatius. 

• Producció de textos escrits 
narratius i argumentatius atenent les 
propietats textuals i d'acord amb les 
característiques dels diferents gèneres. 
• Reconeixement dels diferents 
tipus de contes. 

un llenguatge no discriminatori. (CCLI, 
CAA, CSC, SIEE) 

BL2.3  Avaluar, amb ajuda del professorat i 
de guies, individualment i en equip, les 
produccions escrites pròpies i dels 
companys com a eina de progrés en la 
competència comunicativa escrita. (CCLI, 
CAA) 
BL2.4 Sintetitzar per escrit textos 
narratius, expositius i argumentatius i 
usar la informació per a crear nous 
textos amb diverses finalitats. (CCLI, 
CAA) 
BL2.5 Realitzar amb creativitat i correcció 
projectes de treball individuals o 
cooperatius sobre temes del currículum 
seguint les fases del procés d’un projecte 
de treball, per a obtenir un producte final 
original; adaptar-lo als imprevistos, 
avaluar-los adequadament i comunicar els 
resultats obtinguts. (CD, CAA, SIEE) 

BL2.2.3 Escriu textos en suports diversos i 
de diverses tipologies tenint en compte la 
correcció ortogràfica, gramatical i lèxica. 

BL2.2.5. Escriu textos utilitzant un 
llenguatge no discriminatori. 
BL2.3.1 Avalua les propietats textuals 
dels textos escrits, propis i d'altres, com 
a part del procés de revisió que millora 
el resultat final. 
BL2.3.2. Avalua i identifica els errors de 
correcció ortogràfica i gramatical dels 
textos escrits propis o aliens com a part 
del procés de revisió de l’escriptura. 
BL2.3.3. En el procés de revisió de textos 
escrits, resol els dubtes, de forma 
reflexiva i dialogada, amb l’ajuda de 
diverses fonts de consulta. 
BL2.5.1 Realitza amb creativitat i correcció 
projectes de treball individuals o 
cooperatius sobre temes del currículum 
seguint les fases d'elaboració. 
BL2.5.2 Utilitza diverses fonts 
d'informació per a realitzar els projectes 
de treball, contrasta la informació i 
detalla les referències. 

contes. (5, Repassem) 

• Interpretació i anàlisi de les 
característiques del conte. (act. 14, 15) 
• Interpretació de textos de l'àmbit 
acadèmic i obtenció d'informació. (act. 
14, 35, 45, 55) 
• Elaboració de resums a partir de 
textos expositius. (act. 51. Repassem) 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 



 

 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

• Els verbs de la tercera 
conjugació (incoatius). 
• El complement directe 
• La substitució del complement directe 

BL3.1. Identificar les distintes categories 
gramaticals que componen un text; 
establir la concordança entre elles; 
classificar-les; analitzar-les 
morfològicament; reconèixer el paper 
gramatical, sintàctic i semàntic que 
exerceixen en el discurs, i utilitzar-les 

BL3.1.1 Identifica els verbs i els 
complements directes que hi ha en una 
oració i estableix la concordança entre 
ells i els classifica. 
BL3.1.2. Identifica les paraules que 

• Identificació dels verbs incoatius 
de la tercera conjugació i dels tems 
d'indicatiu. (act. 21,22,23) 
• Classificació i producció de 
mots pertanyents a diferents 
camps 



 

 

 

 

 

per pronom feble. 

• L'ús de conte, comte i compte 
• L'ús de la lletra l i de la lletra 
composta l.l 
• L'ús e la lletra h 
• L'ús de les majúscules 
• Els camps semàntics 
• El vocabulari relacionat 
amb la conducta humana. 
• La llengua i discriminació sexista 
• El narrador en tercera persona 
• Els recursos narratius del conte 

correctament per comprendre i crear 
textos. (CCLI) 

BL3.2. Crear i revisar textos escrits 
aplicant correctament les normes 
ortogràfiques de la llengua. (CCLI, CAA) 
BL3.3. Identificar i distingir els distints 
procediments de creació del lèxic, propis 
del nivell educatiu, per a enriquir el 
vocabulari. (CCLI, CAA) 
BL3.6. Reconèixer els elements de la 
comunicació que intervenen en textos 
narratius i justificar si compleixen les 
propietats textuals adequades al nivell, 
per a, després d’un procés de reflexió, 
realitzar un ús adequat de la llengua. 
(CCLI, CAA, CSC) 

s'escriuen amb l, l·l i h. 

BL3.2.1. Crea i revisa textos escrits 
aplicant correctament les normes 
ortogràfiques de la llengua pròpies del 
nivell educatiu. 
BL3.3.1 Identifica els distints 
procediments de creació del lèxic, 
propis del nivell, educatiu per a enriquir 
el vocabulari. 
BL3.4.2. Reconeix les relacions 
d’igualtat- semblança i d’inclusió que 
s’estableixen entre les paraules, per a 
captar el sentit global d’un text. 
BL3.5.1. Identifica l’estructura de 
l’oració simple per a expressar-se i 
redactar textos narratius amb major 
correcció i propietat. 
BL3.6.1. Reconeix els elements de la 
comunicació que intervenen en textos 
narratius, expositius i argumentatius. 
També en els textos de l'àmbit literari. 
BL3.6.2. Justifica si els textos compleixen 
les propietats textuals per a, després d’un 
procés de reflexió, realitzar un ús adequat 
de la llengua. 

semàntics. (act. 47 a 50) 

• Tria i producció de paraules 
d'una família lèxica. (act. 40) 
• Reconeixement del complement 
directe en l'oració. (act. 24 a 303) 
• Substitució del complement directe 
per pronom feble. (31, 32,33) 
• Aplicació del es normes d'ús de la 
l, l·l i h. (act. 34 a 44) 
• Ús de les majúscules. (act. 45,46) 
• Reflexió, respecte i valoració de la 
diversitat lingüística al món i a Europa. 
(55-56-57) 
• Deducció de les característiques, 
estructura i recursos narratius d'un conte 
a partir d'un model. (2 a 2 a 5, 14 a 17) 

 

Bloc IV. Educació literària. 



 

 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

• El conte literari 
• Tipus de contes: infantis i adults 
• Autors i autores de contes. 
• La personificació. 

BL4.1 Realitzar lectures d’obres literàries 
a proposta del professor, en silenci, en 
veu alta o participant en dramatitzacions 
i improvisacions de textos adequats al 
nivell, aplicant, amb supervisió, 
tècniques expressives i teatrals. (CCLI, 
SIEE, CEC) 
BL4.3 Exposar en suports diversos les 
conclusions extretes de l'anàlisi i 
comparació 

BL4.1.1. Realitza lectures d’obres 
literàries a proposta del professor, en 
silenci, en veu alta o participant en 
dramatitzacions i improvisacions de 
textos adequats al nivell, i aplicant-hi, 
amb supervisió, tècniques expressives i 
teatrals. 
BL4.31. Exposa, en suports diversos, 
les conclusions fruit de l'anàlisi i 
comparació 

• Identificació de la personificació. (act. 
9) 

• Identificació de la veu del 
narrador en un relat (act. 3, 15, 54) 
• Identificació de les parts i dels 
recursos narratius en els contes. (act. 3, 
14, 15) 
• Enumeració de les 
característiques del conte infantil, 
esmentar títols i autors. 



 

 

 

 

 

 d'obres, personatges, temes i autors 
literaris de diverses èpoques, amb 
especial incidència en els orígens de la 
literatura en romanç i en la nostra 
llengua. (CCLI, CAA, SIEE, CEC) 

d'obres, personatges, temes i 
autors literaris. 

BL4.4.3. Realitza un comentari de forma 
i contingut per a expressar 
raonadament les conclusions extretes 
de l’anàlisi de textos literaris per mitjà 
d’opinions personals. 

(act. 54 i Repassem) 

• Expressió de la creativitat literària 
en la redacció de textos. (act. 12, 13, 54, 
55, 56) 

 

 

Unitat 8 Carretera i manta 
 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 



 

 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 



 

 

• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de les propietats textuals en 
l’anàlisi dels textos narratius, descriptius i 
expositius. 
• Utilització guiada de diccionaris i 
fonts d’informació en diferents suports. 
• Utilització de les estratègies de 
comprensió oral en els textos narratius, 
descriptius i expositius. 
• Producció de textos orals 
narratius, descriptius i explicatius. 
• Aplicació de l'estàndard oral formal i 
l'ús d'un llenguatge no discriminatori en la 
producció de textos orals. 
• Anàlisi, aplicació i avaluació dels 
elements d’expressió oral no verbals: 
pronunciació, gesticulació, velocitat, to, 
prosòdia, elocució, etc. 

BL1.2 Participar en equips de treball que 
tenen metes comunes, amb eficàcia i 
responsabilitat, reconeixent les 
aportacions de tots i utilitzant el diàleg 
per a resoldre conflictes i discrepàncies. 
(CCLI, SIEE, CSC) 
BL1.3. Interpretar textos orals i 
audiovisuals de gèneres, tipologies i 
registres diferents pròxims als interessos 
de l’alumnat, utilitzant les estratègies de 
comprensió oral i el propòsit 
d’escolta.(CCLI, CAA, CSC) 
BL1.4. Produir de forma oral, 
individualment o en equip, textos 
narratius, descriptius i expositius, utilitzant 
les estratègies d’expressió oral i els 
elements no verbals adequats a la situació 
comunicativa amb el suport de les TIC i 
l’ajuda del professor. (CCLI, CAA, CSC, SIEE) 
BL1.5. Avaluar, amb ajuda del professorat i 
de guies, individualment i en equip, les 
produccions orals pròpies i dels 
companys, atenent a la quantitat, 
pertinència i claredat i a les normes de 
prosòdia, per a progressar en la 
competència comunicativa oral. (CCLI, 

BL1.1.1 Participa activament en 
intercanvis comunicatius relacionats amb 
temes actuals o pròxims als seus 
interessos. 
BL1.2.3 Participa en equips de treball que 
tenen metes comunes i utilitza el diàleg 
per a resoldre conflictes i discrepàncies. 
BL1.3.3. Interpreta textos narratius, 
descriptius i expositius orals i 
audiovisuals, utilitzant de manera 
autònoma les estratègies de comprensió 
oral adequades al text i al propòsit 
d’escolta. 
BL1.4.1. Produeix oralment textos 
narratius, descriptius, expositius i 
argumentatius, dels àmbits personal, 
acadèmic i social, per a practicar 
aprenentatges lingüístics i estructurar el 
pensament. 
BL1.4.4. Produeix, de forma oral, 
textos narratius, descriptius, i 
expositius amb riquesa lèxica. 
BL1.5.1 Avalua amb l'ajuda del 
professorat i de guies les produccions 
orals pròpies i dels companys, atenent a la 
quantitat, qualitat, 

• Interpretació de textos narratius i 
descriptius (lectura i/o audició inicial). 
• Narració oral de fets i 
sensacions personals. (act. 14, 16) 
• Manifestació raonada i 
argumentada de les opinions i preferències 
pròpies. (act. 14, 53) 
• Pronúncia acurada de les paraules 
que tenen una esse sonora. (act. 41 a 47) 
• Lectura dramatitzada de 
textos. (act.1,40, 52, 54 ) 
• Escolta de dictats amb les pauses 
marcades i reconeixement de sons que 
s'identifiquen correctament amb la seua 
representació gràfica. (act. 47, 54) 
• Exposició oral dels coneixements 
apresos, de forma adequada al context. 
(act. 53 Repassem) 



 

 

 

 

 

 CAA) claredat i a les normes de prosòdia, per 
a progressar en la competència 
comunicativa oral. 

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 



 

 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 



 

 

• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de les propietats textuals en 
l’anàlisi, comprensió lectora i 
interpretació dels textos narratius, 
descriptius i expositius. 
• Busca, localització i extracció 
d'informació per a construir textos 
narratius, descriptius, expositius i 
argumentatius. 
• Utilització guiada de diccionaris i 
fonts d’informació en diferents suports. 
• Ús de les TIC per a col·laborar, 
comunicar-se i planificar el treball. 
• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de les propietats textuals en la 
producció escrita de textos narratius, 
descriptius i expositius. 
• Producció de textos escrits 
narratius, descriptius i explicatius 
atenent les propietats textuals i d'acord 
amb les característiques dels diferents 
gèneres. 
• Reconeixement dels diferents recurs 
lingüístics que s'utilitzen per a descriure. 

BL2.1 Interpretar textos escrits en 
suports diversos de gèneres, tipologies i 
registres diferents, especialment 
narratius, descriptius, i expositius, 
propis dels àmbits personal, acadèmic, i 
literari pròxims als interessos de 
l’alumnat, analitzant les característiques 
formals i de contingut , utilitzant les 
estratègies de comprensió lectora per a 
construir el significat global i que 
servisca per aprendre.(CCLI, CAA, CSC) 
BL2.2 Planificar i escriure textos 
narratius, descriptius i expositius 
propis de l'àmbit personal, acadèmic, i 
literari aplicant les propietats textuals i 
les estratègies comunicatives amb un 
llenguatge no discriminatori. (CCLI, 
CAA, CSC, SIEE) 
BL2.3  Avaluar, amb ajuda del professorat i 
de guies, individualment i en equip, les 
produccions escrites pròpies i dels 
companys com a eina de progrés en la 
competència comunicativa escrita. (CCLI, 
CAA) 
BL2.5 Realitzar amb creativitat i correcció 
projectes de treball individuals o 
cooperatius sobre temes del currículum 
seguint les fases del procés d’un projecte 
de treball, avaluar- los adequadament i 
comunicar els resultats obtinguts. (CD, 
CAA, SIEE) 

BL2.1.1 Interpreta textos escrits en 
suports diversos, de diferents àmbits i 
tipologies, per a construir el significat 
global i com a suport per aprendre. 
BL2.1.3 Interpreta textos escrits utilitzant 
les estratègies de comprensió lectora 
adequades al text i a l'objectiu de la 
lectura. 
BL2.2.2 Escriu textos en suports diversos i 
de diverses tipologies tenint en compte 
l'adequació, coherència i cohesió. 
BL2.2.3 Escriu textos en suports diversos i 
de diverses tipologies tenint en compte la 
correcció ortogràfica, gramatical i lèxica. 
BL2.2.5. Escriu textos utilitzant un 
llenguatge no discriminatori. 
BL2.3.2. Avalua i identifica els errors de 
correcció ortogràfica i gramatical dels 
textos escrits propis o aliens com a part 
del procés de revisió de l’escriptura. 
BL2.4.2. Elabora un text coherent i 
cohesionat que no reprodueix 
literalment parts del text original ni 
inclou interpretacions personals. 
BL2.5.1 Realitza amb creativitat i correcció 
projectes de treball individuals o 
cooperatius sobre temes del currículum 
seguint les fases d'elaboració. 

• Interpretació de textos 
narratius (lectura inicial i act. 1, 3, 4, 
5, 6, 8). 
• Redacció de textos narratius. (act. 48) 
• Recerca en diversos mitjans per a 
obtenir informació. (act. 8, 9, 20, 21, 22, 
50, 51, 57) 
• Recerca d'informació en 
diccionaris convencionals i telemàtics. 
(act. 1, 2, 18) 
• Distinció entre premsa 
d'informació general i especialitzada. 
(20) 
• Anàlisi comparativa de premsa 
impresa i digital. (21) 
• Reconeixement dels diferents 
gèneres periodístics. (22) 
• Interpretació i anàlisi de les 
característiques de textos de l'àmbit 
periodístic. (act. 23, 24, 25, 26) 
• Interpretació de textos de l'àmbit 
acadèmic i obtenció d'informació. (act. 
55) 
• Elaboració de textos propis de 
l'àmbit periodístic. (act. 27, 28. Taller de 
comunicació) 
• Elaboració de resums a partir de textos 



 

 

 

 

 

   expositius. (act. 10 autoavaluació) 

• Anàlisi comparativa de premsa 
impresa i digital. (act. 21) 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 
Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 



 

 

• La descripció de viatges 
• Recursos lingüístics per a descriure. 
• El vocabulari del paisatge 
• Ús de medi, mig, mitjà 
• El complement indirecte 
• Els pronoms personals forts 
• Els pronoms personals febles 
• L'ús de l'apòstrof i els pronoms febles 
• L'ús del guionet i els pronoms febles 
• Les lletres que representen la 
esse sonora 
• Les frases fetes 
• Els orígens del valencià 

BL3.1. Identificar les distintes 
categories gramaticals que 
componen un text; establir la 
concordança entre elles; classificar-
les; analitzar-les morfològicament; 
reconèixer el paper gramatical, 
sintàctic i semàntic que exerceixen 
en el discurs, i utilitzar-les 
correctament per comprendre i crear 
textos textos. (CCLI) 
BL3.2. Crear i revisar textos escrits 
aplicant correctament les normes 
ortogràfiques de la llengua. (CCLI, 
CAA) 
BL3.3. Identificar i distingir els distints 
procediments de creació del lèxic, 
propis del nivell educatiu, per a 
enriquir el vocabulari. (CCLI, CAA) 
BL3.6. Reconèixer els elements de la 
comunicació que intervenen en textos 
expositius, narratius i descriptius i 
justificar si compleixen les propietats 
textuals adequades al nivell, per a, 
després d’un procés de reflexió, 
realitzar un ús adequat de la llengua. 
(CCLI, CAA, CSC) 

BL3.1.1 Identifica els recursos lingüístics 
que s'empren per a descriure i els 
classifica. 
BL3.1.2. Identifica els complements 
indirectes i les substitueix per pronoms 
febles. Substitueix els sintagmes per 
pronoms forts i febles, aplicant les normes 
de separació (apòstrof i guionet). 
BL3.2.1. Crea i revisa textos escrits 
aplicant correctament les normes 
ortogràfiques de la llengua pròpies del 
nivell educatiu. 
BL3.3.1 Identifica i empra les frases fetes 
per a enriquir el vocabulari. 
BL3.6.1. Reconeix els elements de la 
comunicació que intervenen en textos 
narratius, descriptius i expositius. També en 
els textos de l'àmbit literari. 
BL3.6.2. Justifica si els textos compleixen 
les propietats textuals per a, després d’un 
procés de reflexió, fer un ús adequat de la 
llengua. 

• Identificació de les categories 
gramaticals de les paraules d'un text. 
(act. 2) 
• Classificació i producció de 
mots pertanyents a diferents 
camps semàntics. (act.  12 a 17) 
• Tria i producció de paraules 
d'una família lèxica. (act. 18-19) 
• Reconeixement del subjecte 
i del predicat en l'oració. (30-31-
32) 
• Anàlisi dels diferents tipus 
d'oracions. (33-34-35) 
• Separació sil·làbica i reconeixement 
dels diftongs, triftongs i hiats. (36-37-38) 
• Ús de l'accent gràfic. (39 a 43) 
• Reflexió, respecte i valoració de la 
diversitat lingüística al món i a Europa. 
(55-56-57) 
• Deducció de les normes 
d'accentuació a partir de la classificació 
de les paraules d'un text. (39-40) 

 

Bloc IV. Educació literària. 
Conting

uts 
Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 



 

 

 

 

 

• La novel·la d'aventures. 
• Jules Verne. Obres 
• La poesia 
• Vicent Andrés Estellés 

BL4.1 Realitzar lectures d’obres literàries a 
proposta del professor, en silenci, en veu alta o 
participant en dramatitzacions i improvisacions 
de textos adequats al nivell, aplicant, amb 
supervisió, tècniques expressives i teatrals. (CCLI, 
SIEE, CEC) 
BL4.3 Exposar en suports diversos les 
conclusions extretes de l'anàlisi i comparació 
d'obres, personatges, temes i autors literaris de 
diverses èpoques, amb especial incidència en els 
orígens de la literatura en romanç i en la nostra 
llengua. (CCLI, CAA, SIEE, CEC) 

BL4.1.1. Realitza lectures d’obres 
literàries a proposta del professor, en 
silenci, en veu alta o participant en 
dramatitzacions i improvisacions de 
textos adequats al nivell, i aplicant-hi, 
amb supervisió, tècniques expressives i 
teatrals. 
BL4.4.3. Realitza un comentari de forma 
i contingut per a expressar 
raonadament les conclusions extretes 
de l’anàlisi de textos literaris per mitjà 
d’opinions personals. 

• Identificació i distinció de 
gèneres literaris diversos. (act. 45, 
52) 
• Identificació dels elements de la 
comunicació en els textos literaris. (act. 
47) 
• Enumeració de les primeres 
manifestacions literàries en la nostra 
llengua. (act. 53 i 54) 
• Expressió de la creativitat literària 
en la redacció de textos. (act. 28, 48, 49) 

 

 

Unitat 9 Comença la funció! 
 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 



 

 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

• Responsabilitat i eficàcia en la 
resolució de tasques. 
• Assumpció de distints rols en 
equips de treball. 
• Aplicació de les propietats 
textuals en els intercanvis de 
comunicació oral (adequació, 
coherència, cohesió i correcció). 
• Valoració de la conversació com a 
ferramenta de les habilitats socials, de 
mediació, d’expressió de la creativitat i de 
respecte per les opinions dels altres. 
• Foment de la solidaritat, de la 
tolerància i del respecte i l’amabilitat. 
• Coneixement d’estructures i tècniques 

BL1.1. Participar activament i 
respectuosament en conversacions, 
discussions i deliberacions, especialment 
per a resoldre conflictes interpersonals, 
seguint instruccions, demanant el torn de 
paraula, disculpant-se i responent a una 
disculpa, etc., utilitzant el lèxic adequat al 
nivell educatiu i les estratègies d’interacció 
oral. 
(CCLI, CAA, CSC) 
B L1.2 Participar en equips de treball que 
tenen metes comunes, amb eficàcia i 
responsabilitat, reconeixent les 
aportacions de tots i utilitzant el diàleg 
per a resoldre conflictes i discrepàncies. 
(CCLI, SIEE, CSC) 
BL1.3. Interpretar textos orals i 
audiovisuals de gèneres, tipologies i 
registres diferents, especialment 
dialogats propis dels àmbits 

BL1.1.1 Participa activament en 
intercanvis comunicatius relacionats amb 
temes actuals o pròxims als seus 
interessos. 
BL 1.1.2 Participa activament en intercanvis 
comunicatius amb un registre formal, 
respectant les normes de cortesia i les 
estratègies de la interacció oral. 
BL 1.1.3 Participa activament en 
intercanvis comunicatius amb arguments 
raonats per a defensar les pròpies 
opinions. 
BL 1.1.4 Participa activament en 
intercanvis comunicatius amb atenció a la 
pronúncia i la gestualitat. 
BL1.2.1 Participa en equips de treball 
que tenen metes comunes i assumeix 
diversos rols amb eficàcia i 
responsabilitat. 

• Interpretació de textos narratius i 
dialogats (lectura i/o audició inicial. act 
58). 
• Narració oral de fets i sensacions 
personals. (act. 11, 61) 
• Manifestació raonada i argumentada 
de les opinions i preferències pròpies. 
(act. 60 ) 
• Participació activa en un joc de rol 
(act. 60, 62) 
• Locució (directa o enregistrada) amb 
especial atenció a la dicció, la 
pronunciació i el ritme. (act. 1, 14, 58, 
61) 
• Pronúncia acurada paraules amb 
esse sorda. (act. de la 34 a 43) i 
paraules amb g, tg, j, tj (act. 44 a 49) 
• Lectura dramatitzada de textos. (act. 1, 14, 



 

 

 

 

 

d’aprenentatges cooperatiu. 

• Característiques dels textos 
orals conversacionals. 
• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de les propietats textuals en 
l’anàlisi dels textos conversacionals. 
• Ús de tècniques de 
memorització i retenció de la 
informació: prendre notes, paraules 
clau i resums. 
• Utilització guiada de diccionaris i 
fonts d’informació en diferents suports. 
• Aplicació de tècniques 
d’avaluació, autoavaluació i 
coavaluació en les produccions orals. 
• Selecció raonada dels productes 
que s’incloguen en el dossier 
(portfolio). 

personal, acadèmic, i literari pròxims als 
interessos de l’alumnat, analitzant les 
característiques formals i de contingut i 
els elements no verbals, utilitzant les 
estratègies de comprensió oral i el 
propòsit d’escolta.(CCLI, CAA, CSC) 

BL1.4. Produir de forma oral, 
individualment o en equip, textos 
narratius i dialogats utilitzant les 
estratègies d’expressió oral i els elements 
no verbals adequats a la situació 
comunicativa i a l’objectiu proposat, amb 
adequació, coherència, cohesió, correcció i 
el lèxic adequat al nivell, amb el suport de 
les TIC i l’ajuda del professor. (CCLI, CAA, 
CSC, SIEE) 
BL1.5. Avaluar, amb ajuda del professorat i 
de guies, individualment i en equip, les 
produccions orals pròpies i dels 
companys, atenent a la quantitat, qualitat, 
rellevància, pertinència i claredat i a les 
normes de prosòdia, per a progressar en 
la competència comunicativa oral. (CCLI, 
CAA) 

BL1.2.2 Participa en equips de treball 
que tenen metes comunes donant 
suport als companys amb empatia. 

BL1.2.3 Participa en equips de treball que 
tenen metes comunes i utilitza el diàleg 
per a resoldre conflictes i discrepàncies. 
BL1.3.3. Interpreta textos dialogats, 
narratius i descriptius orals i audiovisuals, 
utilitzant de manera autònoma les 
estratègies de comprensió oral adequades 
al text i al propòsit d’escolta. 
BL1.4.1. Produeix oralment textos 
dialogats, narratius i descriptius, dels 
àmbits personal, acadèmic i social, per a 
practicar aprenentatges lingüístics i 
estructurar el pensament. 
BL1.4.3. Aplica les propietats textuals en la 
producció oral de textos dialogats, 
narratius i descriptius. 
BL1.4.4. Produeix, de forma oral, textos 
narratius i dialogats amb riquesa lèxica. 
BL1.5.1 Avalua amb l'ajuda del 
professorat i de guies les produccions 
orals pròpies i dels companys, atenent a 
la quantitat, qualitat, rellevància, 
pertinència i claredat i a les normes de 
prosòdia, per a progressar en la 
competència comunicativa oral. 

16, 43, 58, 61.) 

• Escolta de dictats amb les pauses 
marcades i reconeixement de sons que 
s'identifiquen correctament amb la seua 
representació gràfica. (act. 29, 58 ) 
• Exposició oral dels coneixements 
apresos, de forma adequada al context. 
(act. . totes les de Repasse) 

 

 



 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 
Conting

uts 
Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de les propietats textuals en 
l’anàlisi, comprensió lectora i 

BL2.1 Interpretar textos escrits en suports 
diversos de gèneres, tipologies i registres 
diferents, especialment narratius i 
dialogats, 

BL2.1.1 Interpreta textos escrits en 
suports diversos, de diferents àmbits i 
tipologies, per a construir el significat 
global i com a suport 

• Interpretació de textos dialogats i 
narratius  (lectures inicials i act. 1, 2, 14, 



 

 

 

 

 



 

 

interpretació dels textos 
narratius i dialogats. 

• Busca, localització i extracció 
d'informació per a construir textos 
narratius i dialogats. 
• Utilització guiada de diccionaris i 
fonts d’informació en diferents suports. 
• Ús de les TIC per a col·laborar, 
comunicar-se i planificar el treball. 
• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de les propietats textuals en la 
producció escrita de textos narratius i 
dialogats. 
• Producció de textos escrits 
narratius i dialogats atenent les propietats 
textuals i d'acord amb les característiques 
dels diferents gèneres. 

propis dels àmbits personal, acadèmic, i 
literari pròxims als interessos de 
l’alumnat, analitzant les característiques 
formals i de contingut , utilitzant les 
estratègies de comprensió lectora per a 
construir el significat global i que 
servisca per aprendre.(CCLI, CAA, CSC) 

BL2.2 Planificar i escriure textos narratius 
i dialogats propis de l'àmbit personal, 
acadèmic, i literari aplicant les propietats 
textuals i les estratègies comunicatives 
amb un llenguatge no discriminatori. 
(CCLI, CAA, CSC, SIEE) 
BL2.3  Avaluar, amb ajuda del professorat i 
de guies, individualment i en equip, les 
produccions escrites pròpies i dels 
companys com a eina de progrés en la 
competència comunicativa escrita. (CCLI, 
CAA) 
BL2.4 Sintetitzar per escrit textos 
narratius i dialogats i usar la informació 
per a crear nous textos amb diverses 
finalitats. (CCLI, CAA) 
BL2.5 Realitzar amb creativitat i correcció 
projectes de treball individuals o 
cooperatius sobre temes del currículum 
seguint les fases del procés d’un projecte 
de treball, per a obtenir un producte final 
original; adaptar-lo als imprevistos, 
avaluar-los adequadament i comunicar els 
resultats obtinguts. (CAA, SIEE) 

per aprendre. 

BL2.1.2 Interpreta textos escrits 
analitzant els elements formals i de 
contingut propis del nivell acadèmic. 
BL2.1.3 Interpreta textos escrits utilitzant 
les estratègies de comprensió lectora 
adequades al text i a l'objectiu de la 
lectura. 
BL2.2.1 Aplica de manera autònoma 
les estratègies de planificació en el 
procés d'escriptura. 
BL2.2.2 Escriu textos en suports diversos i 
de diverses tipologies tenint en compte 
l'adequació, coherència i cohesió. 
BL2.2.3 Escriu textos en suports diversos i 
de diverses tipologies tenint en compte la 
correcció ortogràfica, gramatical. 
BL2.2.4. Escriu textos en suports 
diversos i de diverses tipologies tenint 
en compte la correcció lèxica. 
BL2.2.5. Escriu textos utilitzant un 
llenguatge no discriminatori. 
BL2.3.1 Avalua les propietats textuals 
dels textos escrits, propis i d'altres, com 
a part del procés de revisió que millora 
el resultat final. 
BL2.3.2. Avalua i identifica els errors de 
correcció ortogràfica i gramatical dels 
textos escrits propis o aliens com a part 
del procés de revisió de l’escriptura. 
BL2.3.3. En el procés de revisió de textos 
escrits, resol els dubtes, de forma 
reflexiva i dialogada, amb l’ajuda de 
diverses fonts de 

16, 43). 

• Redacció de textos dialogats. (act. 
12, ) i instructius (act. 20, 23, 60, 61) 
• Recerca en diversos mitjans per 
a obtenir informació. (act. 6,  50 a 55) 
• Recerca d'informació en 
diccionaris convencionals i telemàtics. 
(act. 2, 6, ) 
• Reconeixement dels 
registres lingüístics. (act. 55, 
56) 
• Interpretació i anàlisi de les 
característiques de textos dialogats. 
(act. 2, 15,17, 18 ) 
• Interpretació de textos de l'àmbit 
acadèmic i obtenció d'informació. (act. 
5, 13, 24, 25, 34, 44, 56, 57) 
• Elaboració de resums a partir de 
textos expositius. (act. 6. 30. Repassem) 



 

 

 

 

 

  consulta. 

BL2.5.1 Realitza amb creativitat i correcció 
projectes de treball individuals o 
cooperatius sobre temes del currículum 
seguint les fases d'elaboració. 
BL2.6.1. Realitza projectes de treball 
buscant, seleccionant i contrastant la 
informació en mitjans digitals, i la registra 
en formats diversos. 
BL2.6.2. Comparteix informació i 
continguts digitals i utilitza les 
ferramentes de comunicació TIC i 
entorns virtuals d’aprenentatge. 

 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 



 

 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

• El lèxic relacionat amb el 
camp semàntic del teatre. 
• L'ús de sobretot i sobre tot. 
• L'imperatiu 
• Les conjuncions coordinants 
• Les conjuncions subordinants 
• El complement circumstancial 
• La substitució del 
complement circumstancials 
• Les lletres que representen la 
esse sorda 
• Les lletres g i j i els dígrafs tg i tj 
• Els barbarismes 

BL3.1. Identificar els elements de l'oració. 
Identificar els tipus de sintagmes i 
classificar- los; analitzar-los; reconèixer el 
paper gramatical, sintàctic i semàntic que 
exerceixen en el discurs, i utilitzar-les 
correctament per comprendre i crear 
textos. Conjugar els verbs en imperatiu i 
emprar-los en els textos instructius.(CCLI) 
BL3.2. Crear i revisar textos escrits 
aplicant correctament les normes 
ortogràfiques de la llengua. (CCLI, CAA) 
BL3.3. Identificar i distingir els 
barbarismes per a evitar-los i mantenir 
viu el nostre vocabulari. (CCLI, CAA) 
BL3.5. Identificar els complements en 
una oració simple i reconéixer i emprar 
les conjuncions que uneixen oracions 
compostes per a expressar-se i 
redactar 

BL3.1.1 Identifica els recursos lingüístics 
del text teatral. 
BL3.1.2. Identifica els tipus de 
complements en una oració. Identifica 
les conjuncions. 
Identifica els imperatius. Identifica les 
lletres que representen la esse sorda i usa 
les lletres g/j i dígrafs tg/tj. 
BL3.1.3. Crea i revisa textos narratius i 
dialogats utilitzant correctament les 
formes verbals així com els signes de 
puntuació i ortotipogràfics. 
BL3.2.1. Crea i revisa textos escrits 
aplicant correctament les normes 
ortogràfiques de la llengua pròpies del 
nivell educatiu. 
BL3.3.1 Identifica els barbarismes i els 
susbstitueix per expressions genuïnes 
com a procediment de correcció del lèxic, 
propis 

• Identificació dels recursos 
lingüístics del text teatral. (act. 15 a 18) 
• Reconeixement de les 
paraules relacionades amb el 
teatre i els espectacles. (act, 7, 8, 
8, 12) 
• Identificació i ús de l'imperatiu en 
testos instructius (act. 18 a 23) 
• Identificació de les conjuncions 
coordiants i les subordinants (act 24 i 
25) 
• Identificació dels tipus de 
complements circumstancials (act. 26 a 
30) 
• Identificació dels lletres que 
represeten la esse sorda (act. 34 a 43) 
• Aplicació de les regles d'ús de g. j, tg i 

tj. 



 

 

 

 

 

• El contacte de llengües: 
monolingüisme, plurilingüisme. 

• El bilingüisme: tipus 

textos dialogats i narratius amb 
major correcció i propietat. (CCLI, 
CAA) 

BL3.6. Reconèixer els registres lingüístics 
que intervenen en textos oral i escrits i  
justificar si compleixen les propietats 
textuals adequades al nivell, per a, 
després d’un procés de reflexió, realitzar 
un ús adequat de la llengua. (CCLI, CAA, 
CSC) 
BL3.7. Desenvolupar una actitud 
respectuosa cap a la diversitat de la 
llengua i al nostre entorn plurilingüe i 
pluricultural. (CCLI, CSC) 

del nivell, educatiu per a 
enriquir el vocabulari. 

BL3.5.1. Identifica els tipus de 
complements circumstancials en una 
oració simple i els utilitza per redactar 
textos narratius i dialogats amb major 
correcció i propietat. 
BL3.6.1. Reconeix els elements de la 
comunicació que intervenen en textos 
dialogats així com en els textos de 
l'àmbit literari que hi  incloguen 
diàlegs. 
BL3.6.2. Justifica si els textos compleixen 
les propietats textuals per a, després d’un 
procés de reflexió, realitzar un ús adequat 
de la llengua. 

(act. 44 a 49) 

• -Identificació dels barbarismes i 
substitució per paraules o expressions 
genuïnes. (act.  50 a 55) 
• - Identificació del monolingüisme 
i del plurilingüisme. Reconeixement dels 
conflictes que generes les llengües en 
contacte. El bilingüisme (act. 56, 57) 

 

 

Bloc IV. Educació literària. 
Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

• Els  text teatral BL4.1 Realitzar lectures d’obres literàries a BL4.1.1. Realitza lectures d’obres literàries a • Identificació i distinció dels 
elements propis del text teatral (act. 
13 a 18) 
• Enumeració d'alguns autors i 
títols d'obres de teatre (act 5, 6, 16, 58, 
59) 

• Els diàlegs en el text teatral proposta del professor, en silenci, en veu 

alta o participant en dramatitzacions i 

proposta del professor, en silenci, en veu 

alta o participant en dramatitzacions i 



 

 

• El monòleg 
• Autors i títols d'obres de teatre. 

improvisacions de textos adequats al nivell, 

aplicant, amb supervisió, tècniques 
expressives i teatrals. (CCLI, SIEE, 
CEC) 

improvisacions de textos adequats al nivell, 
i 

aplicant-hi, amb supervisió, 
tècniques expressives i teatrals. 

• Expressió de la creativitat literària 
en la redacció de textos. (act. 12, 55, 60, 
61, 62) 

• Alguns autors de teatre de la literatura BL4.3 Exposar en suports diversos les BL4.31. Exposa, en suports diversos, les 

universal. conclusions extretes de l'anàlisi i 
comparació 

conclusions fruit de l'anàlisi i comparació 
de 

• L'adaptació d'un relat a teatre. d'obres, personatges, temes i autors 
literaris 

de diverses novel·les juvenils en la nostra 

novel·les juvenils d'autors literaris de 

diversos indrets del nostre àmbit lingüístic. 

 llengua. (CCLI, CAA, SIEE, CEC) BL4.4.1. Analitza textos seleccionats com a 

 BL4.4 Analitzar i identificant els diàlegs en forma d’aproximació a la literatura. 

 una novel·la (o altres tipus de narracions), 

realitzant un comentari de forma i 
contingut per a expressar raonadament les 
conclusions extretes, per mitjà de la 
formulació 

BL4.4.2. Identifica els diàlegs en una 
narració i molt especialment en les 
intervencions dels personatges (reals i 
imaginaris) i diferenciar- 



 

 

 

 

 

 d’opinions personals. (CCLI, CAA, CEC, SIEE) los del a veu del narrador. 

BL4.4.3. Realitza un comentari de forma 
i contingut per a expressar 
raonadament les conclusions extretes 
de l’anàlisi de textos literaris, per mitjà 
d’opinions personals. 

 

 

 

 

5.3.Distribució temporal de les unitats didàctiques 
 

 

L’àrea de Valencià: llengua i literatura, com que és una matèria de lliure configuració autonòmica amb rang semblant a les troncals, compta amb tres sessions setmanals 
durant el període lectiu. Convencionalment en un curs es donen aproximadament 105 sessions dividides equitativament en tres trimestres de 35 cadascun. 

Considerant que la programació consta de nou unitats, hem planificat el treball incloent-ne tres en cada trimestre. Dedicarem deu sessions a cadascuna d’elles. La 
distribució dels diferents blocs de continguts treballats en aquestes deu sessions dependrà de les necessitats de l’alumnat. La resta de sessions estan dedicades a la realització 
d’activitats complementàries com extraescolars, lectura extensiva i/o activitats d’ampliació i reforç. 

La temporització ha de ser flexible, perquè durant el curs pot haver-hi imprevistos que reduïsquen el nombre de sessions programades. En aquest cas, caldrà readaptar 
la temporització a la situació real mitjançant diferents estratègies que ens permeten recuperar el ritme. Aquests imprevistos no poden afectar els objectius i continguts fixats 
en les darreres unitats. 



 

 

 

 

6. METODOLOGIA. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES 

6.1. Metodologia general i específica. Recursos didàctics i organitzatius 

Com a orientacions metodològiques generals que cal  aplicar en l’ensenyament  secundari, en primer lloc, es 
parteix de  tres principis: Principi de Qualitat, Principi d’Esforç i Principi  d’Eficàcia. 

A aquests principis bàsics cal afegir les fonts curriculars: sociològica, psicològica, pedagògica i 
epistemològica, tenint en compte que la font psicològica i la pedagògica constitueixen la base de la 
metodologia que seguirem. 

L’aprenentatge entés com a construcció de coneixements és el plantejament que rau en el 
desenvolupament d’aquesta programació didàctica. Es concep que l’alumne és agent actiu de la 
construcció dels coneixements i s’entén l’aprenentatge com l’apropiació d’uns sabers que s’interrelacionen 
amb uns coneixements adquirits, en un procés complex de construcció i reconstrucció. Aquest procés es 
desenvolupa en la interacció social que té lloc a l’aula entre el professor i els companys, i també en 
interacció amb els continguts a aprendre. 

L’aprenentatge ha de ser significatiu perquè l’alumne establisca vincles substantius i no arbitraris 
entre el nou contingut a aprendre i el que ja es troba en l’estructura cognitiva de la persona. Els 
aprenentatges conceptuals  han de tenir una correlació amb els procedimentals per no caure en l’abstracció i 
aturar la  motivació  de  l’alumne. Aquesta motivació, cal fomentar-la amb la presentació dels continguts per 
mitjà de textos i activitats lligats als seus interessos i que recreen situacions contextualment properes i 
recognoscibles per   l’alumnat. 

El personal docent actua com a dinamitzador del procés d’ensenyament-aprenentatge alhora que 
l’alumnat s’hi implica. L’alumnat ha d’aprendre a aprendre, aquest fet implica l’adquisició d’estratègies 
cognitives de planificació  i autoregulació. 

La interdisciplinarietat evita possibles repeticions de continguts, raó per la qual és important 
coordinar la programació amb les de les diferents assignatures de l’àrea de llengües. A més, tots els 
continguts treballats han de contribuir a l’objectiu global que és l’adquisició de les competències clau. 

 

 

Orientacions metodològiques de l’àrea de llengua 

Pel que fa a l’àmbit lingüístic, les orientacions metodològiques faran èmfasi en l’ús de la llengua, en la seua 
funcionalitat i en el que s’aconsegueix utilitzant-la. L’ús de la llengua és una activitat intencional i és la 
intenció la que es constitueix en motor de les activitats discursives. La paraula clau que defineix aquesta 
nova visió  de  la llengua i que s’oposa a l’anterior és comunicació. L’ús i la comunicació són el veritable 
sentit últim de la llengua i l’objectiu real d’aprenentatge. 

Segons aquest nou plantejament, aprendre llengua significa aprendre a usar-la, a comunicar-se, 
o si ja se’n sap, aprendre a comunicar-se millor en situacions més complexes o compromeses. La gramàtica 
i el lèxic passen a ser els mitjans tècnics per a aconseguir aquest propòsit. 

L’ensenyament d’una llengua implica l’exercitació dels processos cognitius complexos: 
comprensió i producció. La metodologia per a l’àrea propicia i necessita la realització d’activitats molt 
vinculades a allò cognitiu: recerca de la idea central, jerarquització d’idees, organització lògica del discurs, 
etc. 



 

 

El concepte de competència comunicativa implica la competència pragmàtica. L’alumnat ha 
d’assolir les convencions pragmàtiques per intervenir en el discurs de manera adequada. 

Finalment, l’ensenyament del valencià ha de fomentar la creativitat i l’hàbit lector. 

 

 

6.2. Activitats i estratègies d’ensenyament i aprenentatge. Activitats complementàries 

L’aprenentatge se sustentarà en un seguit d’activitats que es concretaran en el desenvolupament de les 
unitats didàctiques del llibre Comunica 1 d’Edicions Bromera. De manera general presentem la 
classificació: 

6.2.a) De comprensió i expressió: en cada unitat didàctica hi ha diversos textos que ajuden a treballar la 
comprensió, i que es plantegen com a models d’expressió, tant oral com escrita. 



 

 

 

 

6.2.b) De reforç: Edicions Bromera proporciona al professorat material de suport amb activitats simplificades 
(fitxes de Reforç, adaptacions curriculars…) adreçades a l’alumnat amb un ritme de treball més lent que la resta 
de la classe. 

6.2.c) De consolidació de continguts: activitats de discriminació i reconeixement i activitats de producció 
(elaboració d’exposicions orals, textos de diferents tipologies). Dificultat mitjana. 

6.2.d) D’ampliació: com que la complexitat de les activitats és progressiva, depenent de les possibilitats del 
grup es podran treballar la totalitat de les activitats que planteja cada unitat didàctica. A més, el projecte d’Edicions 
Bromera proporciona fitxes d’Ampliació (en Atenció a la diversitat) amb activitats adreçades a l’alumnat amb un 
ritme de treball més ràpid. 

6.2.e) D’autoavaluació: activitats que evoquen els continguts treballats en la unitat amb l’objectiu que docent 
i alumnat controlen els avanços aconseguits i preparar la prova objectiva, a més, de diversos models d’avaluació 
per continguts i per competències. 

 

 

Activitats complementàries 

Al llarg del curs es faran una sèrie d’activitats extraescolars i complementàries que triarem en funció de la 
relació amb els continguts del curs i de l’oferta al nostre abast. Aquesta proposta ha de ser del tot flexible, 
atés que depenem de programes externs al centre on desenvolupem la nostra tasca. 

 

 

ACTIVITATS PROGRAMADES: 

 

 

- Eixida a una representació teatral. 

 

- Visita d’autors de les obres de lectura. 
 

 

 



 

 

-  

-  

7. AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT 

- L’avaluació es pot definir com l’anàlisi del procés d’ensenyament-aprenentatge que permet verificar 
la coherència i el grau d’eficàcia amb què s’han de concretar cadascun dels passos de l’esmentat procés i 
ajustar l’ajut pedagògic a les característiques individuals de l’alumnat. El primer referent que cal tenir en 
compte en el procés avaluatiu són   els criteris d’avaluació marcats en el currículum. 

-  

-  

7.1. Criteris d’avaluació 
-  

- Bloc 1. Escoltar i parlar - C
C 

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

- C
C
L
I 

- especialment  per  a  resoldre conflictes interpersonals, seguint instruccions, 
demanant  el  torn de 

- C
A
A - paraula, disculpant-se i responent a una disculpa, etc., utilitzant el lèxic 

adequat al nivell educatiu i 
- C

S
C - les estratègies d’interacció oral. -  

- BL1.2. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes 
assumint diversos rols   amb 

- C
C
L
I 

- eficàcia i responsabilitat; donar suport a companys i companyes demostrant 
empatia i reconeixent 

- S
I
E
E 

- les seues aportacions, així com utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre 
conflictes i discrepàncies. 

- C
S
C 

- BL1.3.   Interpretar   textos   orals   i   audiovisuals   de   gèneres,   tipologies   i   
registres  diferents, 

- C
C
L
I 

- especialment conversacionals, narratius i descriptius propis dels àmbits 
personal, acadèmic i social 

- C
A
A - pròxims  als  interessos  de  l’alumnat, analitzant  les  característiques  formals 

i  de  contingut  i els 
- C

S
C - 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 dels 

- C
C
L
I 

- àmbits personal, acadèmic i social, de temes pròxims a l’alumne, especialment 
de tipologia textual 

- C
A
A - narrativa i descriptiva utilitzant les estratègies d’expressió oral i els elements 

no verbals   adequats 
- C

S
C - ala situació comunicativa i a l’objectiu proposat, aplicant les propietats 

textuals i el lèxic adequat al 
- S

I
E
E 

- nivell, per a practicar aprenentatges lingüístics i estructurar el pensament. -  

- BL1.5. Avaluar, amb l’ajuda del professorat, les produccions orals pròpies i dels 
companys, atenent 

- C
C
L
I 

- la quantitat, qualitat, rellevància, pertinència i claredat, i les normes de 
prosòdia, per a  progressar 

- C
A
A - en la competència comunicativa oral. -  

- BL1.6.  Reconéixer  els  estudis  i  professions  vinculats   als  coneixements  del  
nivell  educatiu      i 

- C
S
C 



 

 

- identificar els coneixements, habilitats i competències que demanen per a 
relacionar-les amb les 

- S
I
E
E 

- seues fortaleses i preferències. -  

-  

-  

- Bloc 2. Llegir i escriure - C
C - BL2.1. Interpretar textos  escrits  en  suports diversos, dels  àmbits personal, 

acadèmic  i social,   de 
- C

C
L
I 

- tipologies diverses (especialment narratius i descriptius de forma autònoma, 
instructius i expositius 

- C
A
A 

- breus,  relacionats  amb  l’activitat  acadèmica,  amb  l’ajuda  del  professorat  i  
dels  companys,     i 

- C
S
C 

- 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, gramatical i 
- C

C
L
I 

- lèxica del nivell educatiu, textos en suports diversos dels àmbits personal, 
acadèmic i social, de 

- C
A
A 

- diverses tipologies (especialment narratius i descriptius, de forma autònoma i 
creativa, instructius i 

- C
S
C 

- expositius breus relacionats amb l’activitat acadèmica amb l’ajuda del 
professorat i dels companys, 

- S
I
E
E 

- 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 escrits 
- C

C
L
I 

- propis o aliens, com a part del procés d’escriptura, identificant els errors 
d’adequació,  coherència, 

- C
A
A 

- 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 

- C
C
L
I 

- essencials, generalitzant informacions relacionades i elaborant un text 
coherent i cohesionat    que 

- C
A
A - 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, amb ajuda 

- C
C
L
I 

- de guies i models i la direcció del professorat, sobre temes motivadors per a 
l’alumnat, seguint  les 

- C
A
A - fases  del  procés  d’un projecte  de  treball,  per  a  obtenir  un  producte  final  

original  de caràcter 
- S

I
E
E 

- 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 currículum 

- C
D 

- (amb especial interés per les obres literàries) o sobre temes socials, científics i 
culturals, del   nivell 

- C
A
A - educatiu,  buscant  i  seleccionant  informació  en  mitjans  digitals  de  forma  

contrastada;     crear 
- S

I
E
E 

- 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 iniciativa per    a 

- S
I
E
E 

- 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 - C
C 

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

- C
C
L
I 

- 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 llengua 

- C
C
L
I 

- pròpies del nivell educatiu. - C
A
A 



 

 

- BL3.3. Identificar els distints procediments de creació del lèxic, propis del 
nivell educatiu, distingint 

- C
C
L
I 

- entre els morfològics i els préstecs d’altres llengües, per a enriquir el 
vocabulari. 

- C
A
A 

- BL3.4. Explicar les  relacions  d’igualtat-semblança i d’oposició-contrarietat que 
s’establixen    entre 

- C
C
L
I 

- les paraules per a captar el sentit global d’un text. - C
A
A 

- BL3.5.  Identificar  el  subjecte,  per  mitjà  de  l’establiment  de  la  
concordança  amb  el  verb,  i   el 

- C
C
L
I 

- predicat,  així  com  els  complements  del  verb  adequats  al  nivell  educatiu,  
per  a  expressar-se i 

- C
A
A - redactar textos narratius i descriptius amb major correcció i propietat. -  

- BL3.6. Reconéixer els elements de la comunicació que intervenen en textos 
narratius i descriptius i 

- C
C
L
I 

- justificar si  compleixen les  propietats  textuals, atenent principalment  la 
coherència, pròpies   del 

- C
A
A - nivell educatiu, per a, després d’un procés de reflexió, realitzar un ús adequat 

de la llengua. 
- C

S
C 

- BL3.7. Reconéixer les diferents llengües que  conformen la realitat  plurilingüe 
d’Espanya,   explicar 

- C
C
L
I 

- els seus  trets característics  i establir la  distribució geogràfica  d’eixes  
llengües, per  a enriquir-se  i 

- C
S
C - desenvolupar una actitud respectuosa cap a un entorn plurilingüe i 

pluricultural. 
-  

-  

-  

- Bloc 4. Educació literària - C
C 

- BL4.1 Realitzar lectures d’obres literàries pròximes als seus gustos, triades lliurement o a 
proposta del professor, en silenci, en veu alta o participant en dramatitzacions i improvisacions de 
textos adequats al nivell, aplicant, si és el cas, tècniques expressives i teatrals. 

- C
C
L
I 
S
I
E
E 
C
E
C 



 

 

-  

-  

-  
- BL4.2 Elaborar un dossier (portfolio)), amb una selecció de documents i 

creacions realitzats a partir 

-  
- C

C
L
I 

- de lectures, literàries i no literàries, pròximes als interessos de l’alumnat,  de 
forma reflexiva i 

- S
I
E
E 

- crítica. - C
E
C 

- BL4.3 Exposar, en suports diversos, orals i escrits, de forma guiada, les 
conclusions crítiques i 

- C
C
L
I 

- raonades, sobre les connexions entre la literatura, les arts i la ciència, 
analitzant i comparant obres, 

- C
A
A - personatges, temes i tòpics universals en creacions de diferent naturalesa. - S
I
E
E -  - C
E
C 

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

- C
C
L
I 

- tòpic comú, com a forma d’aproximació a la literatura, identificant els trets 
essencials de l’època   i 

- C
A
A - les  característiques  del  gènere i  realitzant  un  comentari  de  forma  i  

contingut  per  a expressar 
- C

E
C - raonadament les conclusions extretes, per mitjà de la formulació d’opinions 

personals. 
- S

I
E
E -  

-  

7.2. Instruments d’avaluació 
-  

-  

- Per a poder avaluar correctament el procés d’aprenentatge de l’alumnat, cal diversificar els 
instruments avaluatius; des d’aquesta perspectiva, qualsevol activitat de classe pot ser útil per a obtenir 
informació. L’enregistrament de totes les dades ens permetrà ser objectius i coherents amb els criteris 
establerts. 

-  

-  

- Instruments: 

• Interpel·lació directa a l’aula: enquestes, qüestionaris i posades en comú. 

• Observació sistemàtica a l’aula: intervencions a classe, realització de les tasques i realització del quadern. 

• Lectures (preceptives i voluntàries). 

• Proves objectives específiques (orals i escrites). 

• Elaboració de resums i esquemes. 

• Treballs optatius de recerca i aprofundiment. 

• Exposicions orals. 

• Autoavaluació i la coavaluació: la informació que l’aprenent mateix ens proporciona sobre el seu treball i la 
percepció que en té de l’ensenyant i dels seus companys/es. 



 

 

- A més, l’ús de rúbriques permetrà establir contractes d’aprenentatge entre l’alumnat i el professor/a, 
en el sentit que serà possible que cada xiquet o xiqueta siga conscient de la relació entre la qualitat de les 
seues produccions i els ítems que esdevenen, finalment, la qualificació de l’assignatura. 

- Finalment, els diferents objectes d’avaluació requereixen estratègies distintes segons alumnat o 
pràctica docent, i és condició indispensable que siguen coherents amb les finalitats educatives, els 
continguts treballats i les activitats realitzades, així com que puguen fer possible el compliment de les 
característiques del procés d’avaluació formativa que pretenem i definida en el primer apartat. 

- Tipus d’avaluació 

- L’avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge ha de ser contínua i diferenciada. L’avaluació 
contínua ens permetrà descobrir la diversitat d’interessos, motivacions i capacitats de l’alumnat, així com 
detectar les seues dificultats per poder adequar les estratègies didàctiques adoptades. El professorat la 
prendrà com a referent fonamental per a valorar el grau d’adquisició de les competències clau i el de 
consecució dels objectius.



 

 

-  

-  

- El procés d’avaluació contínua consta de diferents fases: 

-  

-  
- Avaluació 

inicial 
- Permet comprovar el nivell de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge. 
També es tindran en compte els informes emesos en l’etapa o el curs anterior. 

-  

-  
- Avaluació 

processual 

- Al llarg del curs l’equip docent realitzarà diverses sessions d’avaluació (mínim una 

per trimestre). Permetran conéixer l’evolució del procés d’aprenentatge de l’alumnat,  
detectar les possibles dificultats sorgides i prendre les mesures necessàries per a 

solucionar-les. -  
- Avaluació 

final o 
sumativa 

- S’hi valoren els resultats obtinguts: evolució de l’alumne al llarg del curs,  nivell 

d’adquisició de les competències bàsiques, valoració global de les activitats fetes durant 
el curs i superació de les proves dissenyades per a aquesta fase final. 

- Avalua
ció 
extraordinà
ria 

- Se celebrarà a finals de JUNY i consistirà en la realització d’una prova objectiva 

escrita i/o també una altra, si s’escau, sobre la o les lectures suspeses. 

-  

-  

7.3. Criteris de qualificació 

-  

-  

- Pel que fa a l’avaluació de la capacitació dels alumnes en relació amb el punt de partida i els 
objectius fixats, l’apartat 2 de la disposició addicional sexta del Reial Decret 1105/2014 indica que els 
resultats de l’avaluació s’expressaran en l’ESO mitjançant una qualificació numèrica, sense emprar-hi 
decimals, en una escala de l’1 al 10, que anirà acompanyada dels termes següents: Insuficient (IN), 
Suficient (SU), Bé (B), Notable (NT), Excel·lent (SB), als quals s’aplicaran aquestes correspondències: 

- Insuficient: 1, 2, 3 o 4. 

- Suficient: 5. 

- Bé: 6. 

- Notable: 7 o 8. 

- Excel·lent: 9 o 10. 

- La nota mitjana de cada etapa serà la mitjana aritmètica de les qualificacions numèriques 
obtingudes en cada una de las matèries, arredonida a la centèsima més pròxima i en cas 
d’equidistància a la superior. La situació No Presentat (NP) equivaldrà a la qualificació numèrica 
mínima establida per a cada etapa, llevat que existisca una qualificació numèrica obtinguda per a la 
mateixa matèria en prova ordinària, i en aquest cas es tindrà en compte aquesta qualificació. 

-  

- Els blocs de contingut seran puntuats de la següent manera: 



 

 

• COMPRENSIO* 	ORAL:	2’5	punts.	

• COMPRENSIO* 	ESCRITA	(LITERATURA	I	GRAMA<TICA):	2’5	punts.	

• EXPRESSIO* 	ORAL:	2’5	punts.	

• EXPRESSIO* 	ESCRITA	(	inclòs	llibre	de	lectura):	2’5	punts.	

• 	

-    

- Cal fer palés que en l’adquisició de la competència lingüística s’han de treballar les 
quatre destreses següents: 

- -Entendre (comprensió oral). 

- -Parlar(expressió oral). 

- -Llegir(comprensió escrita) 

- -Escriure(expressió escrita). 

-  

-  

- Important: en cadascuna de les destreses caldrà superar com a mínim un 40% de la 
puntuació. 

- L’avaluació positiva dels controls dels llibres de lectura preceptius serà condició sine qua non 
perquè l’alumne puga aprovar la matèria. 

- L’oralitat va unida a l’actitud. Una de les quatre destreses de la competència lingüística és PARLAR. 
Una actitud positiva és utilitzar la nostra llengua oralment a classe. Si l’alumne no domina la destresa de 
parlar, no es podrà considerar que és apte en la competència lingüística. 



 

 

-  

-  

7.4. Activitats de reforç i ampliació 
-  

-  

- Aquesta programació segueix ben a prop la dissenyada per a 1r ESO, l’editorial BROMERA, en el seu 
projecte COMUNICA. 

- Les activitats plantejades en les diferents unitats estan seqüenciades de menor a major grau de 
dificultat. D’aquesta manera les primeres activitats són de reforç, es tracta d’exercicis bàsics i senzills que 
permeten als alumnes assolir millor els continguts de la unitat. 

- A més, el Projecte Comunica disposa de material fotocopiable d’atenció a la diversitat que 
es farà servir quan siga oportú, i també adaptacions curriculars i comprensions orals a disposició de 
l’alumnat que necessite un suport extra. 

- A l’interior de manual, les activitats d’ampliació estan diferenciades tipogràficament de la 
resta, es presenten sota l’epígraf Per a saber-ne més i van adreçades a l’alumnat més capacitat. Aquests 
exercicis presenten un grau de complexitat més elevat i estan destinats a ampliar els continguts treballats 
en el bloc corresponent, en què l’alumnat haurà de reflexionar o cercar informació sobre algun aspecte 
concret. A més, estan relacionades amb estratègies d’autoaprenentatge i amb l’ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació.



 

 

-  

-  

8. MESURES D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU O AMB 
NECESSITAT  DE COMPENSACIÓ EDUCATIVA. 

-  

-  

- L’objectiu del docent és que tot l’alumnat ha d’adquirir el nivell mínim per assolir els objectius 
generals de l’ESO i les competències clau. El procés d’ensenyament-aprenentatge es basarà en l’adquisició 
d’una  comprensió  comunicativa que els ajude a desenvolupar-se a l’aula i avançar en els aprenentatges 
posteriors. 

- L’alumnat presenta diversitat d’interessos, de motivacions i de capacitats, per tant, s’hi ha 
de donar una atenció diferenciada i individualitzada. Aquesta es concreta en una sèrie de mesures 
curriculars i de presa de decisions. 

- El docent ha de prendre decisions que afecten àmbits diversos: 

• Sobre objectius i continguts: s’adeqüen els objectius generals a la realitat del centre, la selecció significativa i la 
seqüenciació coherent de continguts. 

• Metodològiques: els principis metodològics que caracteritzaran l’atenció a la diversitat giraran al voltant de 
l’aprenentatge significatiu i independent, la construcció activa de l’aprenentatge i la mediació del professor. 

• Sobre la selecció dels materials: caldrà adequar els materials a les necessitats de l’alumnat utilitzant una gran 
diversitat de recursos didàctics. 

• Sobre l’avaluació: el procés avaluador es caracteritzarà per la continuïtat i l’avaluació formativa. A més, altres 
mesures seran l’adequació i elaboració de criteris d’avaluació, l’elecció d’estratègies i la participació de pares i 
alumnes en l’avaluació. 

- Des del punt de vista de la legislació, les mesures d’atenció a la diversitat es tenen en compte des 
de diversos aspectes: l’optativitat, els tallers d’àrees instrumentals, els desdoblaments i agrupaments, 
l’adaptació curricular, la diversificació curricular i Programes d’Iniciació Professional. 

- Les necessitats específiques de suport educatiu de l’alumnat poden estar motivades per diferents causes i es 
classifiquen en: 

• Alumnat nouvingut 

• Alumnes amb necessitats especials (alumnes amb necessitats educatives greus i permanents amb necessitat 
d’Adaptació d’Accés al Currículum; i alumnes amb necessitat d’ACI o ACIS). 

• Alumnat amb QI alt (altes capacitats). 
-  

-  

- Les mesures que s’han pres per a aquest alumnat són aplicar adaptacions curriculars: ACI, ACIS. 

-  

-  



 

 

- A més, el nostre centre ha posat en marxa els següents programes 

especials: 

-  PMAR. ,PR4: Programa de millora de l’aprenentatge i rendiment ... 

3r ESO i 4t ESO. 

- FPBàsica  d’aprofitament forestal.



 

 

-  

-  

-  

9. ELEMENTS TRANSVERSALS 

9.1. Foment de la lectura. Comprensió lectora. Expressió oral i escrita 
-  

-  

- La lectura és important, ja que és una de les millors eines per a aprendre una llengua. Com 
assenyala el currículum, cal fomentar l’hàbit lector des de totes les àrees de l’ESO. L’ensenyament de la 
lectura mecànica ha de donar pas a  la lectura comprensiva i s’ha de potenciar el fet de llegir com un 
mecanisme per a assolir tot un seguit d’objectius relacionats no sols amb la lingüística, sinó amb tots els 
àmbits d’aprenentatge. A més, cal crear en l’alumnat l’hàbit lector. 

- Per aquest motiu, manllevat del camp de l’ensenyament de segones llengües, actualment s’ha de 

potenciar dos tipus de lectura diferents: la lectura intensiva i la lectura extensiva. 

- La lectura intensiva es treballa a l’aula, amb textos curts que ens permeten treballar les 
microhabilitats i  els diversos tipus de comprensió. El primer apartat de cada unitat (Comprensió lectora) 
conté una gran varietat de textos per a treballar la comprensió i, al mateix temps, l’expressió oral i escrita. 

- La lectura extensiva es durà a terme fora de l’aula, durant el curs els alumnes hauran de 
realitzat 3  lectures preceptives, controlades mitjançant proves o tests de lectura i/o realització de treballs 
escrits.  Superar  amb suficiència aquestes proves suposarà poder ser avaluat positivament; és a dir, cas de 
no superar una o les tres proves suposarà que la nota de l’alumne mai serà de 5 o més de 5. 

-  

-  

- LECTURES PRECEPTIVES: 

- 1r TRIMESTRE: La mirada d’Al-Azraq. Silvestre Vilaplana. Ed: Marfil.     

- 2n TRIMESTRE : La colla U. Jaume Monzo. Ed: Andana.                                                                                                                                               

3r TRIMESTRE : L’Odissea.Homer. Ed: Andana.   

-  

-  

-  

9.2. Comunicació audiovisual. Tecnologies de la informació i la comunicació 

- Els alumnes durant l’educació secundària han d’acabar d’assolir la competència digital, és a dir, 
dominar les habilitats necessàries per a cercar, obtenir, processar i comunicar informació en diferents 
formats (textual, digital, audiovisual, gràfic i sonor). 



 

 

- Per a afavorir aquest aprenentatge, durant el curs els alumnes posen en pràctica les 
normes bàsiques per a presentar correctament treballs en diferents formats. Diverses sessions estan 
planificades a l’aula d’informàtica i es duran a terme les següents activitats: 

• Recerca d’informació i ús de diccionaris en línia 

• Aspectes formals per a la presentació de treballs en format digital 

• Activitats interactives de reforç dels continguts treballats 

- Els dispositius mòbils afavoreixen les funcions motivadora i innovadora. L’ús de l’ordinador, facilita 
la recerca d’informació o com a mitjà d’elaboració de treballs i materials és molt positiu, però un ús 
incorrecte pot convertir- lo en un mitjà reductor, simplificador i estereotipat. 

- En el treball de classe, utilitzarem, a més, altres dispositius: 

• Pissarra digital interactiva. 
• Llibre digital. 

• Activitats interactives: serveixen d’introducció a les que es treballen sobre el llibre i són prèvies a 
l’activitat individual. Poden ser realitzades col·lectivament o individualment si disposem de tauletes 



 

 

-  

-  

- digitals o netbooks a classe. La seua disponibilitat a través d’Internet permet que 
siguen treballades pels alumnes a casa, reforçant d’aquesta manera el treball realitzat a 
classe. 

• Recursos d’Internet: també a través de la PDI o dels netbooks accedirem a imatges, vídeos o 
enregistraments que reforcen els continguts treballats a classe. Aquests poden ser preparats amb 
antelació en cas de no disposar del suficient ample de banda. Poden ser emprats per a il·lustrar les 
explicacions de classe, i posteriorment per a construir activitats específiques. 

• Mesures per difondre les bones pràctiques de la informació i la comunicació. 

• Cal promoure la consciència solidària a l’aula i evitar el ciberassetjament, amb la tasca diària de 
sensibilització, amb debats i l’ús de vídeos amb reportatges, entrevistes etc. 

• Pel que fa a l’ús del telèfon mòbil, els alumnes no podran usar-lo a classe, excepte en casos 
d’urgència i avisant la professora, amb finalitats personals; solament se’n farà ús, amb autorització 
de la docent, amb finalitats acadèmiques. 

• Les TIC s’han d’usar com un mitjà i no com a un fi, amb la recerca d’informació adequada a la 
matèria. 

• Han de facilitar la integració de l’alumnat immigrant, pel que fa a l’aprenentatge de llengua i 
literatura, amb l’ajuda dels traductors, vídeos i fotografies que proporcionen les TIC. 

• Així també constitueixen una eina fonamental per a l’alumnat que estiga malalt, en la seua 
comunicació amb el centre i el professorat, a més del traspàs d’informació acadèmica que els poden 
proporcionar els altres alumnes. 

• Finalment, les TIC són un element de comunicació molt important entre els docents i les famílies, 
amb l’intercanvi d’informació. 

-  

-  

-  

-  

9.3. Emprenedoria 

- Pel que fa a l’emprenedoria, la llengua contribueix a desenvolupar el sentit d’iniciativa i l’esperit 
emprenedor, ja que afavoreix la creativitat i la capacitat d’interaccionar amb la resta de persones i amb 
el medi. Un treball adequat de la capacitat comunicativa contribueix a fer que els alumnes se senten 
segurs a l’hora de defensar els seus punts de vista. La capacitat d’escoltar i entendre permet 
desenvolupar actituds empàtiques amb els companys i les companyes, posar-se en el lloc de l’altre per a 
aprendre a ser solidari i treballar en equip a la recerca de solucions per a projectes comuns. 

- Un nivell d’expressió adequat facilita el treball en equip, així com la interiorització de 
microhabilitats com el respecte del torn de paraula, l’ús de paraules com «per favor», «gràcies», 
«perdó»… contribueix a fer dels xiquets de hui uns adults responsables, solidaris i capaços d’acarar 
reptes en un món competitiu i complex. 



 

 

- D’altra banda, la innovació en la recerca de realitzacions artístiques, la capacitat de 
reacció i improvisació, permet l’expressió de pensaments, sentiments i estats d’ànim. Així, a través dels 
continguts de la present programació de Valencià: llengua i literatura, s’afavoreix el coneixement propi, 
es facilita la consciència d’un mateix, es desenvolupa la percepció i es facilita l’encontre i la cooperació 
amb els altres. Tot açò ens permet que l’alumnat tinga una actitud oberta i respectuosa de cara a noves 
propostes, lectures i llengües de diferents països i cultures, a l’interés pel coneixement d’una realitat 
multicultural en un món globalitzat. Del coneixement, passarà a la comprensió i, per tant, a l’estima. 

-  

9.4. Educació cívica i constitucional 

- La llengua, sobretot en el seu vessant literari, facilita la construcció de la identitat individual i 
potencia les relacions interpersonals enriquidores, per a enfortir la convivència, d’acord amb els valors 
cívics socialment reconeguts. 

- La literatura permet desenvolupar al màxim les possibilitats de xiquets i xiquetes, 
formar-se en el respecte als drets humans i llibertats fonamentals i preparar-se per a assumir una vida 
responsable en una societat lliure i tolerant amb les diferències. 

- Així, a través de la literatura, de l’aprenentatge de llengües i de l’intercanvi dialèctic, 
potenciem l’adquisició de competències socials i cíviques personals, interpersonals i interculturals per a 
participar en una societat cada vegada més diversificada. També fomentem els processos que potencien 
la participació individual per a aconseguir fins col·lectius, enriquint les experiències socials de l’alumnat, 
el respecte als altres i la convivència, de 

- democràtica. 

- Mesures dirigides a la sensibilització, prevenció i eradicació de qualsevol tipus de violència i 
discriminació per causa d’intolerància referida a discapacitat de gènere, orientació i identitat sexual, 

ètnia o creences religioses. 

- Cal evitar comentaris i bromes ofensives al diferent, detectar l’aïllament, evitar la ridiculització i 
el menyspreu de les capacitats de les persones, així com les actituds paternalistes i fer-ne una reflexió. Per 
a la qual cosa proposem: 

- -Treballar el llenguatge no discriminatori. 

- -Fer redaccions i debats sobre situacions de discriminació. 

- -Treballar exercicis de rol en què cada alumne es pose en el lloc de la persona discriminada i de la 
seua família, així com de la persona que discrimina. A partir d’ací se’n farà una anàlisi i posterior reflexió 
de les causes, efectes, sentiments i conseqüències. 

- Referents femenins a l’àrea de llengua i literatura. 

- A 1r ESO farem lectures a classe. Es tracta de llegir i comentar la vida i obra d’algunes dones, 
sobretot escriptores i periodistes, del llibre Contes de bona nit per a nenes rebels , d’Elena Favilli i 
Francesca Cavallo, com Maya Angelou, Jane Austen, les germanes Bronté o Anna Politouskaia. 

-  



 

 

-  

-  

10. AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT I INDICADORS D’ÈXIT 
-  

-  

- L’avaluació dels processos d’ensenyament-aprenentatge és un component del procés educatiu, a 
través del qual s’observa, es recull i s’analitza informació significativa respecte a les possibilitats, les 
necessitats i els assoliments dels alumnes, amb la finalitat de reflexionar, emetre judicis de valor i prendre 
decisions pertinents i oportunes per a la millora dels aprenentatges. La finalitat n’és millorar la intervenció 
didàctica, controlant tots els elements que intervenen en la programació per adequar-la cada vegada més 
als alumnes i comprovar si aquestes intervencions didàctiques han estat eficaces. 

- L’avaluació de la pràctica docent, així com de l’assoliment de tots els objectius programats a 
principi de curs, ens permetrà modificar aquells elements que han plantejat alguna dificultat i millorar així 
el procés d’ensenyament. Les propostes de millora que es realitzen seran incloses en la memòria de fi de 
curs i figuraran en la programació del curs següent. D’altra banda, es tracta d’un procés que és part 
integrant del procés educatiu i, per això, ha de realitzar-se de manera contínua, amb la finalitat no sols 
de valorar els resultats obtinguts segons les competències adquirides i els objectius aconseguits, sinó 

d’analitzar tot el procés d’ensenyament i aprenentatge. Serà decisiva per a detectar les dificultats en el 
moment en què es produïsquen, esbrinar-ne les causes i, en conseqüència, reorientar la intervenció 
educativa i acomodar-la a la diversitat de capacitats, ritmes d’aprenentatge, interessos i motivacions de 
l’alumnat. 

-  

-  

- Indicadors per a l’avaluació de la programació - S
í 

- N
o - La programació s’adequa a les necessitats de l’entorn i de l’alumnat -  -  

- La programació és un instrument orientador i de referència. -  -  
- La programació respon a la línia pedagògica del centre. -  -  
- La programació té en compte els interessos i el nivell de desenvolupament de 

l’alumnat. 
-  -  

- La programació respon a la necessitat social de determinats continguts. -  -  
- La programació s’aplica en la pràctica. -  -  
- La programació recull les propostes de la memòria anterior. -  -  
- La programació contempla els objectius del cicle, la programació de les comissions, 

de recursos: biblioteca, periòdic, projectes de formació... 
-  -  

- Es fa un seguiment i avaluació trimestral de la programació. -  -  
- En la programació s’identifiquen aspectes que es poden millorar a partir de la 

memòria. 
-  -  

-  

- Indicadors per a la valoració del pla d’activitats extracurriculars i complementàries - S
í 

- N
o 

- La planificació de les eixides didàctiques i activitats complementàries és coherent 
amb la programació. 

-  -  

- Hi ha una programació trimestral de les eixides i activitats complementàries. -  -  

- Aquest pla d’activitats està implementat en la programació d’aula. -  -  

- En la programació del pla, es fa després una valoració de les activitats. -  -  



 

 

- L’alumnat valora positivament aquest pla. -  -  

- Les activitats complementàries potencien la participació de les famílies. -  -  

- Aquest pla fa que l’escola siga més oberta, interessant i divertida. -  -  

- Aquest pla promou la implicació i col·laboració amb organismes culturals i diverses 

institucions de la localitat. 
-  -  

-  

- Indicadors per a la valoració de la formació i innovació - S
í 

- N
o - Incidència en la pràctica diària a l’aula. -  -  

- El contingut de cursets de formació ha cobert les nostres expectatives. -  -  
- La col·laboració dels ponents ha estat l’adequada. -  -  
- El nombre de les sessions de treball ha estat l’adequat. -  -  
- Grau de satisfacció personal del curset. -  -  
- El curset ha donat resposta a les necessitats dels docents assistents al curs. -  -  
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• INTRODUCCIÓ 
 

• Justificació de la programació 

La inclusió de l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura en el currículum de l’Educació 
Secundària Obligatòria respon a la necessitat de desenrotllar la competència comunicativa de l’alumnat, 
entesa en tots els vessants: pragmàtic, lingüístic, sociolingüístic i literari. Així, d’una banda, ha d’aportar-li 
ferramentes i coneixements necessaris per a moure’s satisfactòriament en qualsevol situació comunicativa 
de la vida acadèmica, familiar, social i professional, i, d’una altra banda, ha de servir per a la consolidació 
de la competència comunicativa necessària en tots els àmbits de la vida adulta 

Els continguts, criteris d’avaluació i competències clau de Valencià: Llengua i Literatura s’organitzen 
en quatre blocs. Esta divisió no pretén jerarquitzar els aprenentatges, sinó organitzar les destreses bàsiques 
que ha de conéixer l’alumnat, usuari de la llengua, per a ampliar, de manera progressiva, la seua capacitat 
per a interactuar, comprendre i expressar-se oralment i per escrit, a més de millorar la seua educació 
literària. En este sentit, les habilitats lingüístiques, els continguts de llengua i els de literatura que pertanyen 
a cada un dels blocs, s’interelacionen i conformen l’assignatura com un tot integrat. Amb això es pretén 
consolidar la  base  que servisca per a l’aprenentatge al llarg de la vida, ja que les habilitats lingüístiques i 
el coneixement purament conceptual de la llengua seran elements necessaris una vegada acabada esta 
etapa formativa per a obtindre informació, comunicar-se i continuar aprenent. D’altra banda, cal remarcar 
que, en cada bloc, els elements curriculars es presenten en una progressió creixent i graduada al llarg de 
l’etapa educativa, a partir del nivell assolit al final de l’Educació Primària. 

Així doncs, el bloc 1, “Comunicació oral: escoltar i parlar”, presenta continguts necessaris perquè 
l’alumnat adquirisca les habilitats per a comunicar amb precisió les pròpies idees, construïsca discursos 
orals elaborats adequats al context comunicatiu en què s’utilitzen i escolten de manera activa, interpretant 
correctament les idees de la resta. També es presenta en este bloc la interacció oral com una destresa bàsica 
en les relacions humanes i que ocupa tots els àmbits, des del personal fins a l’acadèmic, passant pel 
professional i l’administratiu. 

El bloc 2, “Comunicació escrita: llegir i escriure”, fomenta el desenrotllament de la lectura i 
l’escriptura. Estos processos són bàsics en la posada en marxa de la resta de processos cognitius que elabora 
el coneixement del món, d’un mateix i dels altres. Són, per tant, dos ferramentes clau en l’adquisició de 
nous aprenentatges durant tota la vida. L’enfocament comunicatiu en el procés d’ensenyament-
aprenentatge de la llengua provoca que les activitats relacionades amb la comprensió i la redacció de textos 
de diversos àmbits i la realització de projectes d’aprenentatge, de forma individual o en equips cooperatius, 
siguen elements metodològics bàsics en este bloc. A més, s’hi inclouen els temes transversals que han 
d’estar presents en el currículum. 

El bloc 3, “Coneixement de la llengua”, es basa en la necessitat de reflexionar sobre els elements 
que conformen la llengua i sobre els mecanismes lingüístics que regixen la comunicació, és a dir, 
sistematitza l’aprenentatge dels elements lingüístics necessaris per a utilitzar correctament les destreses 
lingüístiques a què s’ha fet referència anteriorment. 

El quart bloc és “Educació literària”, amb la qual es pretén aconseguir que l’alumnat es 
convertisca, de manera progressiva, en lectors competents. Per este motiu s’alternen les propostes de 
lectura, comprensió i interpretació d’obres literàries pròximes als seus gustos personals i a la seua 
maduresa cognitiva, amb la de textos literaris que aporten coneixements bàsics sobre algunes de les fites 
clau de la literatura. En este punt cal assenyalar que la progressió en l’estudi de la literatura s’entén com 
l’aproximació als gèneres literaris a partir d’una selecció de textos agrupats al voltant dels grans temes i 
tòpics universals en els dos primers cursos que conclou en tercer i quart amb una visió cronològica que 



 

 

comprén des de l’edat mitjana fins al segle XXI. Així, la literatura es planteja com a font de gaudi personal 
i com a font de coneixement, ja que es relaciona amb altres arts com ara la pintura, l’escultura, el cine, la 
música i inclús la ciència. 

L’organització dels elements curriculars de l’assignatura es basa en el tractament integrat de les  
llengües del currículum, enfocament metodològic que respon a la concepció plurilingüe del sistema 
educatiu valencià, en què conviuen dos llengües cooficials amb, almenys, una llengua estrangera, i totes 
són al mateix temps objecte i instrument d’aprenentatge. Per este motiu, es presenten els criteris 
d’avaluació i els continguts específics de cada una de les dos llengües i els criteris d’avaluació i els contiguts 
comuns a les dos. El fet que es presenten continguts comuns, de tipus cognitiu, que es relacionen 
principalment amb els processos que intervenen en la lectura i l’escriptura, facilita la planificació de tasques 
i estratègies d’aprenentatge que permeten realitzar transferències lingüístiques en funció de quina siga la 
L1 o la L2 del centre, tenint en compte el projecte lingüístic d’este. En este sentit, són fàcilment transferibles 
a les llengües estrangeres, una vegada  que



 

 

s’ha consolidat el codi oral o escrit, la qual cosa facilita l’aprenentatge. 

Així mateix, la redacció dels criteris d’avaluació es basa en una estructura fàcilment recognoscible 
que configura xicotetes situacions d’avaluació que, en molts casos, respon a situacions reals. Per a això, en 
primer lloc es presenta el procés que es pretén avaluar, amb diferents nivells de complexitat, associat a un 
contingut (conceptual, procedimental i actitudinal). Tant el procés com el contingut estan tancats per la 
naturalesa de l’execució (la manera, el context, l’objectiu), que ajuda a delimitar les situacions en què es 
realitza el procés sobre el contingut que s’aprén. 

Esta redacció dels criteris d’avaluació de Valencià: Llengua i Literatura permet realitzar una 
selecció ajustada de procediments i instruments d’avaluació, bàsicament escales d’observació i de 
valoració aplicades a productes lingüístics, orals i escrits, sobre temes i àmbits diversos o sobre la 
literatura. En este sentit, l’ús del portfolio en les pràctiques de les habilitats expressives com a recurs 
d’avaluació i de reflexió crítica sobre què s’ha aprés i com s’ha aprés, és determinant en l’avalució del 
procés d’aprenentatge i en l’autoavaluació de l’alumnat. A més, la creació d’un portfolio de lectura 
permetrà l’alumnat recopilar i avaluar tots els elements relacionats amb les lectures: fitxes, resums, 
gravacions d’exposicions orals, infografies, etc. 

La seqüenciació dels continguts i els criteris d’avaluació de forma progressiva i diferenciada 
possibilita la identificació i l’avaluació dels aprenentatges bàsics de cada nivell, amb la qual cosa es facilita 
les funcions del docent en el tractament de l’atenció a la diversitat i en la realització d’adaptacions 
curriculars per a alumnat  amb necessitat específica de suport educatiu, i també en facilita la inclusió en 
el medi escolar i social. D’altra banda, l’avanç seqüenciat, progressiu i acumulatiu al llarg dels quatre cursos 
de l’ESO permet que els aprenentatges bàsics de cada nivell incloguen els del nivell anterior encara que 
estos no apareguen detallats. D’esta manera, s’aconseguix l’adquisició dels coneixements i processos que 
apareixen en els estàndards d’aprenentatge avaluables  presentats en el en Reial Decret 1105/2014,  de 26 
de desembre, pel qual s’estableix   el currículum bàsic de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat, 
sense haver d’orientar el procés d’ensenyança-aprenentatge directament a aconseguir-ho. 

L’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura contribuïx en essència a l’adquisició de la 
competència en comunicació lingüística per part de l’alumnat. I si la comunicació és un dels pilars de la 
convivència social, el desenrotllament de la competència comunicativa ha d’anar estretament lligat al 
desenrotllament de la competència social i ciutadana. El plantejament bàsicament procedimental de 
l’assignatura implica que l’aprenentatge de les habilitats lingüístiques necessàries perquè es produïsca la 
comunicació contribuïsca a la comprensió de les experiències col·lectives i de l’organització i el 
funcionament del passat i present de les societats. A més, en molts casos, es plantegen situacions 
d’aprenentatge estretament lligades a la realitat social del món actual, els seus conflictes i motivacions, els 
elements que són comuns i els que són diferents, així com els espais i territoris en què es desenrotlla la 
vida dels grups humans, i els seus èxits i problemes, per a comprometre’s personalment i col·lectivament 
a millorar-los, i participar així, de manera activa, eficaç i constructiva, en la vida social i professional. Així 
doncs, per mitjà de l’organització d’equips de treball cooperatius s’hi incorporen formes de comportament 
individual que capaciten les persones per a conviure en una societat cada vegada més plural, dinàmica, 
canviant i complexa. L’alumnat, alhora que aprén a comunicar- se, aprén a cooperar, a comprometre’s i a 
afrontar els conflictes, a prendre perspectiva, a desenrotllar la percepció de l’individu en relació a la seua 
capacitat per a influir en l’àmbit social i a elaborar argumentacions basades en evidències. És a dir, aprén a 
posar-se en el lloc de l’altre, acceptar les diferències, ser tolerant i respectar els valors, les creences, les 
cultures i la història personal i col·lectiva dels altres. 

Però, a més, l’assignatura també contribuïx a l’adquisició de la competència d’aprendre a aprendre, 
ja que des de tots els blocs de contingut es desenrotllen tècniques i estratègies que afavorixen el 
coneixement dels processos mentals a què s’entreguen les persones quan aprenen, a més del coneixement 



 

 

sobre els processos d’aprenentatge, així com el desenrotllament de la destresa de regular i controlar 
l’aprenentatge que es du a terme. 

D’altra banda, l’adquisició de la competència digital es fa patent a través del l’ús creatiu, crític i 
segur de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) aplicades a l’aprenentatge, la inclusió i la 
participació en la societat. Implica, a més, l’adquisició d’una sèrie de coneixements, habilitats i actituds 
derivats dels canvis produïts sobre la lectura i l’escriptura per l’aplicació de les TIC i la generació d’entorns 
virtuals, no sols d’aprenentatge, sinó també d’interacció social. En este sentit, els continguts de Valencià: 
Llengua i Literatura es relacionen amb coneixements del llenguatge específic bàsic: textual, numèric, icònic, 
visual, gràfic i sonor, així com les seues pautes de descodificació i transferència. A més, s’incidix en el 
coneixement i ús de les principals aplicacions informàtiques necessàries per a l’accés a les fonts i el 
processament de la informació, i, com a conseqüència d’estos, també    s’aborda el coneixement dels drets 
i les llibertats que assistixen a les persones en



 

 

el món digital. El treball de les habilitats de comprensió oral i lectora inclou el desenrotllament de destreses 
relacionades amb la busca, l’accés i el processament de la informació. Per la seua banda, les habilitats 
d’expressió oral i escrita impliquen el domini de destreses bàsiques d’ús de la informació i creació de 
continguts en l’àmbit personal, acadèmic, social i professional. En tots els casos s’incidix en el coneixement 
dels riscos associats a l’ús de les tecnologies i de recursos en línia i les estratègies actuals per a evitar-los. 
És a dir, s’ensenya a identificar els comportaments adequats en l’àmbit digital per a protegir la informació, 
pròpia i d’altres persones, així com conéixer els aspectes addictius de les tecnologies. 

També esta matèria contribuïx a l’adquisició de la competència, en el sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor, la qual implica la capacitat de transformar les idees en actes. La comunicació es basa justament 
en la transmissió d’idees i coneixements a través d’actes comunicatius que tenen lloc en determinats 
àmbits d’ús (personal, acadèmic, social i professional). Per tant, si plantegem cada situació de comunicació 
com un problema o un repte a què s’ha d’enfrontar l’usuari de la llengua, podem afirmar que en cada cas 
s’ha de prendre consciència de la situació en la qual s’ha d’intervindre o que cal resoldre. Per tant, el  parlant 
ha de saber triar, planificar i gestionar els coneixements, destreses o habilitats i actituds necessaris amb 
criteri propi, a fi d’aconseguir l’objectiu previst. En la realització de les activitats comunicatives es promou 
el desenrotllament d’actituds que afavorixen la iniciativa emprenedora, la capacitat de pensar de forma 
creativa, de gestionar el risc i de manejar la incertesa per mitjà del desenrotllament de destreses o 
habilitats com la capacitat d’anàlisi; la capacitat de planificació, organització, gestió i presa de decisions; la 
capacitat d’adaptació al canvi i de resolució de problemes; la comunicació, presentació, representació i 
negociació efectives; l’habilitat per a treballar, tant individualment com dins d’un equip; la participació; la 
capacitat de lideratge i delegació; el pensament crític i el sentit de la responsabilitat; l’autoconfiança; 
l’avaluació, i l’autoavaluació. 

D’altra banda, la competència en consciència i expressió cultural implica conéixer, comprendre,  
apreciar i valorar amb esperit crític, amb una actitud oberta i respectuosa, les diferents manifestacions 
culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi personal, i considerar-les com a part de 
la riquesa i patrimoni dels pobles, als quals contribuïxen els continguts del bloc “Educació literària”. A més 
de  l’aprenentatge dels elements literaris, es proposa el desenrotllament de la creativitat, que es relaciona 
amb la capacitat estètica i creadora, i el domini d’aquelles capacitats relacionades amb els diferents codis 
artístics i culturals, per a poder utilitzar-les com a mitjà de comunicació i expressió personals. Tot això per 
a despertar en l’alumnat l’interés per la participació en la vida cultural i per contribuir a la conservació del 
patrimoni cultural i artístic, tant de la comunitat pròpia com d’unes altres comunitats. 

Des del punt de vista metodològic, es proposa l’enfocament comunicatiu com a plantejament 
didàctic bàsic per a l’aprenentatge i l’avaluació. El fet de desenrotllar la competència comunicativa suposa 
adquirir coneixements a través de la pràctica i la participació actives en àmbits socials que, com a tals, es 
poden desenrotllar tant en el context educatiu formal, a través del currículum, com en els contextos 
educatius no formals i informals. En este sentit, s’han de dissenyar tasques o situacions d’aprenentatge 
que possibiliten, imiten o reproduïsquen de la manera més fidel possible situacions reals d’interacció, 
comprensió i expressió oral i escrita, de manera que els estudiants puguen aplicar els coneixements 
apresos. 

Tenint com a objectiu últim que tot l’alumnat, sense exclusions, adquirisca els millors aprenentatges 
possibles, és de gran rellevància que incorporem en les nostres aules els últims avanços que la ciència 
educativa i social desenrotlla en relació a la millora de l’aprenentatge de la infància i joventut. Només així 
podrem consolidar el dret a l’educació de tots i totes, la millor educació possible per a cada un d’ells i elles. 

Per això, amb poques paraules, l’aprenentatge dialògic entén que les persones aprenem a partir de 
les interaccions amb unes altres persones, és a dir, que construïm el coneixement, en primer lloc, des d’un 
pla intersubjectiu, des d’un àmbit social, i, progressivament, l’interioritzem amb un coneixement propi, 



 

 

intrasubjectiu. Per mitjà del diàleg, transformem les relacions, el nostre entorn i el nostre propi 
coneixement.  Per tant, sota esta concepció de l’aprenentatge, l’alumnat, per a aprendre, necessita  
situacions d’interacció.  Però no sols necessiten un gran nombre d’interaccions i que estes siguen diverses, 
sinó que, a més, el diàleg que s’establisca ha d’estar basat en una relació d’igualtat i no de poder, la qual 
cosa significa que tots i totes tenim coneixement per a aportar. Són estos espais d’interacció els que l’escola 
ha d’assegurar si volem oferir una educació de qualitat. 

En este sentit, s’establirà un aprenentatge dialògic en la mesura que s’augmente al  màxim 
l’aprenentatge instrumental, s’afavorisca la creació de sentit personal i social, es promoguen situacions 
d’aprenentatge impregnades de principis solidaris i en les quals la igualtat i la diferència siguen valors 
compatibles i mútuament enriquidors, tant instrumentalment com en nivells de cohesió social. 

A  més,  s’ha  de  tendir  a  un  aprenentatge  situat,  que  emfatitza  la  dimensió  social  dels 
processos



 

 

d’adquisició de les competències, un aprenentatge vinculat a un determinat context cultural, social i de 
relacions, i a unes determinades tasques que les persones hauran de resoldre i que els permetran adquirir 
la competència necessària. Esta visió de l’aprenentatge contextualitzat o situat connecta amb una àmplia 
tradició de teories i pràctiques educatives que, en la societat de la informació, veuen reforçat el seu valor. El 
paper actiu   i autònom dels alumnes conscients de ser responsables del seu aprenentatge ha de ser reforçat 
per una gran varietat de mètodes actius que faciliten la participació i implicació d’estos, i l’adquisició i ús de 
coneixements en situacions reals que generen aprenentatges transferibles i duradors. 

Els mètodes actius poden recolzar-se en estructures d’aprenentatge cooperatiu, que asseguren la 
interacció entre iguals i amb altres membres de la comunitat educativa i l’entorn, de manera que, a través 
de la resolució conjunta de les tasques, els membres del grup desenrotllen noves habilitats i estratègies que 
puguen aplicar a situacions semblants en contextos formals i no formals. Es tracta de transformar les 
estructures d’aprenentatge individualistes, vinculades exclusivament a l’aprenentatge de continguts 
descontextualitzats, en estructures d’aprenentatge cooperatiu perfectament compatibles amb altres 
mètodes actius, i tots estos, amb l’aprenentatge de les competències. 

L’aprenentatge competencial, per la seua mateixa naturalesa, invita a esta integració metodològica 
que es recolza en les relacions dels diferents mètodes actius amb diverses maneres d’ensenyar continguts i 
processos, que són substancialment diferents, i que s’ensenyen vinculats als coneixements de les  distintes 
àrees. Es poden mencionar ací distints models o enfocaments metodològics (conductuals, constructivistes, 
socials o personals) o simplement mencionar exemples dels diversos enfocaments (anàlisi de tasques, 
simulació i/o joc de rols, estudi de casos, investigació en l’entorn, estímul de la creativitat, models personals 
per a l’augment de l’autoestima, etc.) o seqüències didàctiques que es podrien utilitzar per a la programació 
de les unitats didàctiques (aprenentatge basat en projectes, aprenentatge basat en problemes, 
aprenentatge servici, etc.). 

En conclusió, l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura s’articula entorn d’una sèrie d’habilitats 
comunicatives, coneixements cognitivolingüístics, aptituds i actituds, que permeten a l’alumnat, d’una 
banda, seguir amb la seua formació acadèmica i al llarg de la vida i, d’una altra, adaptar-se als reptes que 
planteja la societat del coneixement. 

 

 

1.2. Contextualització 
 

 

El centre educatiu al qual va adreçada aquesta programació reuneix les següents característiques: 

• Situat a Ibi en la comarca L’Alcoià, en un àmbit urbà. 

• El centre compta amb 14 unitats d’ESO i 4 de Batxillerat. També s’imparteix un cicle formatiu d’FPB. 

• El claustre de professorat està format per 54 membres, 4 dels quals formen el Departament 
de Valencià amb altres 2 companys adscrits a altres departaments i que imparteixen la nostra 
matèria. 

• L’alumnat   és   valencianoparlant,   castellanoparlant   i   un   percentatge  mínim  
d’alumnes
 de  diversa procedència. 



 

 

• Es desenvolupen els programes PEV/PIP. 

• Es duen a terme diferents programes d’atenció a la diversitat: PREMAR per a respondre a 
les necessitats de l’alumnat que ho requeresca. 

• Aquesta programació va adreçada als grups de segon de l’ESO amb alumnat heterogeni i 
que presenta diferents ritmes d’aprenentatge.



 

 

• OBJECTIUS DE L’ETAPA VINCULATS AMB LA MATÈRIA 
 

 

Els objectius són les metes que guien els processos d’ensenyament-aprenentatge. Els objectius 
s’expressen en termes de capacitats, les quals han d’assolir els alumnes durant aquesta etapa del procés 
d’aprenentatge. Estan fixats per la LOE i concretats en el Decret 112/2007. 

La finalitat de l’Educació Secundària Obligatòria és el desenvolupament integral i harmònic de la persona 
en els aspectes intel·lectuals, afectius i socials. D’aquesta manera els diferents objectius es poden agrupar 
en: 

• Cognitius: L’alumnat ha d’adquirir els elements bàsics de la cultura, especialment en els 
seus aspectes humanístic, artístic, científic i tecnològic. 

• Afectius: Cal que l’alumnat desenvolupe i consolide hàbits d’estudi i de treball individual 
i en equip. Ha d’enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en 
les seues relacions amb els altres. 

• Socials: Hem de preparar l’alumnat per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a 
la seua inserció laboral i formar-lo per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com 
a ciutadà. 

 

 

Objectius generals 

L’Educació Secundària Obligatòria ha de contribuir a desenvolupar en l’alumnat les capacitats que els 
permeten: 

• Conéixer, assumir responsablement els seus deures, conéixer i exercir els seus drets en el 
respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i els 
grups, exercitar-se en el diàleg afermant els drets humans i la igualtat de tracte i d’oportunitats 
entre dones i homes, com a valors comuns d’una societat plural i preparar-se per a l’exercici de 
la ciutadania democràtica. 

• Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a 
condició necessària per a una realització eficaç de les tasques de l’aprenentatge i com a mitjà 
de desenvolupament personal. 

• Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. 
Rebutjar la discriminació de les persones per raó de sexe o per qualsevol altra condició o 
circumstància personal o social. Rebutjar els estereotips que suposen discriminació entre 
homes i dones, o qualsevol manifestació de violència contra la dona. 

• Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues 
relacions amb els altres, com també rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els 
comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes. 

• Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per adquirir, 
amb sentit crític, nous coneixements. Adquirir una preparació bàsica en el camp de les 
tecnologies, especialment les de la informació i la comunicació. 

• Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s’estructura en diferents 
disciplines, així com conéixer i aplicar els mètodes per identificar els problemes en els diversos 
camps del coneixement i de l’experiència. 



 

 

• Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit 
crític, la iniciativa personal i la capacitat d’aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i 
assumir responsabilitats. 

• Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en valencià i en 
castellà, textos i missatges complexos, i iniciar-se en el coneixement, la lectura i l’estudi 
de la literatura.



 

 

• Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera apropiada. 

• Conéixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història pròpies i dels altres, així com 
el patrimoni artístic i cultural. 

• Conéixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, afermar els 
hàbits de cura i salut corporals i incorporar l’educació física i la pràctica de l’esport per afavorir el 
desenvolupament personal i social. Conéixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seua 
diversitat. Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, la cura dels éssers vius 
i el medi ambient, per contribuir a la seua conservació i millora. 

• Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les distintes manifestacions artístiques, 
utilitzant diversos mitjans d’expressió i representació. 

 

 

A banda d’aquests, que es descriuen a la legislació d’àmbit estatal, la concreció del currículum valencià 

inclou els objectius següents: 

• Adquirir els elements basics de la cultura, especialment en els seus aspectes 
humanístic, artístic, científic i tecnològic. 

• Adaptar el currículum i els seus elements a les necessitats de cada alumne i alumna, de 
manera que es proporcione una atenció personalitzada i un desenvolupament personal i 
integral de tot l’alumnat, respectant els principis d’educació comuna i d’atenció a la 
diversitat de l’alumnat propis de l’etapa. 

• Orientar l’alumnat i els seus representants legals, si es menor d’edat, sobre el progres 
acadèmic i la proposta d’itineraris educatius mes adequats per a cada alumne o alumna. 

• Preparar l’alumnat per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la seua inserció laboral. 

• Desenvolupar bones practiques que afavorisquen un bon clima de treball i la resolució 
pacifica de conflictes, així com les actituds responsables i de respecte pels altres. 

• Desenvolupar una escala de valors que incloga el respecte, la tolerància, la cultura de 
l’esforç, la superació personal i la responsabilitat en la presa de decisions per part de 
l’alumnat, la igualtat, la solidaritat, la resolució pacifica de conflictes i la prevenció de la 
violència de gènere. 

• Consolidar en l’alumnat hàbits d’estudi i de treball. 

• Formar l’alumnat per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans. 

• Desenvolupar metodologies didàctiques innovadores que incloguen l’aprenentatge 
cooperatiu, els projectes interdisciplinaris, l’ús de les tecnologies de la informació i la 
comunicació, així com la practica de l’educació inclusiva en l’aula. 

• Basar la practica docent en la formació permanent del professorat, en la innovació 
educativa i en l’avaluació de la pròpia practica docent. 

• Elaborar materials didàctics orientats a l’ensenyança i l’aprenentatge basats en l’adquisició de 
competències. 

• Utilitzar el valencià, el castellà i les llengües estrangeres com a llengües vehiculars 
d’ensenyament, valorant les possibilitats comunicatives de totes estes, i garantint l’ús normal, 
la promoció i el coneixement del valencià. 

 



 

 

 

Per tant, l’ensenyament de la llengua i la literatura en aquesta etapa tindrà com a objectiu  el 
desenvolupament de les següents capacitats: 

• Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de l’activitat social i cultural.



 

 

• Utilitzar el valencià i el castellà per a expressar-se oralment i per escrit, de manera coherent i 
adequada en cada situació de comunicació i en els diversos contextos de l’activitat social i cultural, 
per a prendre consciència dels propis sentiments i idees, i per a controlar la pròpia conducta. 

• Utilitzar la llengua oral en l’activitat social i cultural de manera adequada a les distintes 
funcions i situacions de comunicació, adoptant una actitud respectuosa i de cooperació. 

• Reconéixer les diverses tipologies dels textos escrits, i les seues estructures formals, per mitjà 
dels quals es produeix la comunicació amb les institucions públiques, les privades i les de la vida 
laboral, així com fer-ne un  ús correcte. 

• Utilitzar el valencià i el castellà per a adquirir nous coneixements, així com per a buscar, 
seleccionar i processar informació de manera eficaç en l’activitat escolar i per a redactar textos 
propis de l’àmbit acadèmic. 

• Conéixer i valorar com a patrimoni de tots els espanyols la riquesa lingüística i cultural 
d’Espanya, i considerar, adequadament i amb respecte, les diferents situacions que originen les 
llengües en contacte en les comunitats bilingües. 

• Apreciar les possibilitats extraordinàries que ofereix el castellà com a llengua comuna per a 
totes les espanyoles i els espanyols i per a les ciutadanes i els ciutadans dels països de parla 
castellana, com a vehicle de comunicació i vertebració d’una de les comunitats culturals més 
importants del món. 

• Conéixer les diferents manifestacions i varietats del castellà, derivades de la seua expansió 
per Espanya i Amèrica, i valorar la unitat essencial de la llengua comuna per a tots els parlants de 
l’idioma. 

• Comprendre i valorar, a partir del coneixement de la realitat sociolingüística, la necessitat de 
recuperar un ús normalitzat del valencià, símbol d’identitat cultural i mitjà irrenunciable per a 
entendre la realitat de l’entorn i accedir al patrimoni cultural propi. 

• Analitzar els diferents usos socials del valencià i del castellà per a evitar els estereotips 
lingüístics que impliquen judicis de valor i prejudicis classistes, racistes o sexistes. 

• Apreciar les possibilitats que ofereix el valencià, llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, 
com a vehicle de comunicació i de vertebració. 

• Conéixer els principis fonamentals de la gramàtica del valencià i del castellà, i reconéixer 
les diferents unitats de la llengua i les seues combinacions. 

• Aplicar, amb una certa autonomia, els coneixements sobre la llengua i les normes de l’ús 
lingüístic per a comprendre textos orals i escrits i per a escriure i parlar amb adequació, coherència, 
cohesió i correcció, tant  en valencià com en castellà. 

• Comprendre textos literaris utilitzant els coneixements sobre les convencions de cada gènere, 
els temes i motius de la tradició literària i els recursos estilístics. Apreciar-ne les possibilitats 
comunicatives per a la millora de la producció personal. 

• Aproximar-se al coneixement de mostres rellevants del patrimoni literari i valorar-lo com 
una manera de simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva en diferents contextos 
historicoculturals. 

• Conéixer i distingir les principals èpoques artístiques i literàries, els seus trets característics, 
les obres, i les autores i els autors més representatius de cada època. Conéixer les obres i els 
fragments representatius de les literatures de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana. 

• Interpretar i utilitzar la lectura i l’escriptura com a fonts de plaer, d’enriquiment personal i 
de coneixement del món, i consolidar hàbits lectors per mitjà de textos adequats a l’edat.



 

 

• Aprendre i utilitzar tècniques senzilles de maneig de la informació: recerca, elaboració i 
presentació amb l’ajuda dels mitjans tradicionals i l’aplicació de les noves tecnologies. 

• Utilitzar, amb una autonomia progressiva, els mitjans de comunicació social i les 
tecnologies de la informació per a obtenir, interpretar i valorar informacions de diversos tipus i 
opinions diferents.



 

 

• COMPETÈNCIES CLAU 
 

 

El terme competència indica la capacitat d’un individu per a reorganitzar allò aprés, per a transferir-ho a noves 

situacions i contextos. L’adjectiu clau indica la seua rellevància en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Les 
competències exerceixen un paper d’enllaç entre la definició dels objectius i la selecció dels continguts. 

Les competències clau es caracteritzen perquè: 

• Són d’aplicació en l’ensenyament obligatori. 

• Constitueixen uns mínims que proporcionen tant als professors com als centres educatius referències 
sobre els principals aspectes en els quals cal centrar els esforços. 

• S’insisteix en l’enfocament interdisciplinari en el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

• Suposen la capacitat per a usar funcionalment els coneixements i les habilitats adquirits, la qual cosa 
implica comprensió, reflexió i discerniment. 

 

 

Les competències clau es classifiquen en bàsiques o disciplinars i transversals. 

 

 
Bàsique
s o 
disciplin
ars 

• Competència en comunicació lingüística 
• Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 

 

 

 

 
Transversa
ls 

• Competència digital 
• Competència d’aprendre a aprendre 
• Competències socials i cíviques 
• Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor 
• Consciència i expressió cultural 

 

 

Contribució de l’àrea de valencià a l’adquisició de les competències clau 

 

 

L’àrea de Valencià: llengua i literatura té com a meta el desenvolupament de la capacitat per a interactuar de manera 

competent per mitjà del llenguatge en les diferents esferes de l’activitat social. Per tant, contribueix d’una manera 
decisiva al desenvolupament de tots els aspectes que constitueixen la competència en comunicació lingüística. És a 

dir, contribueix a adquirir les destreses necessàries en les quatre grans macrohabilitats lingüístiques que es concreten 
en les següents microhabilitats: 



 

 

 

 

DIMENSI
Ó 

ACTIVITA
TS 

 

COMPR
ENSIÓ 
ORAL 

• Respondre qüestions sobre una determinada informació verbal. 
• Expressar verbalment el contingut d’una audició o exposició oral. 
• Desenvolupar verbalment la informació de textos, gràfics, dibuixos, imatges... 
• Traduir a diferents codis la informació obtinguda oralment: escrits, esquemes, mapes conceptuals... 
• Distingir la informació rellevant de la complementària. 

 

EXPR
ESSI
Ó 
ESCR
ITA 

• Efectuar dictats apropiats al nivell. 
• Realitzar resums dels continguts tractats. 
• Elaborar composicions sobre temes d’actualitat social. 
• Respondre per escrit qüestions plantejades. 
• Copiar informació extreta de diferents fonts. 
• Usar diferents fonts d’informació en l’elaboració dels escrits.  

C
O
M
P
R
E
N
S
I
Ó 
E
S
C
R
I
T
A 

• Elaborar resums o mapes conceptuals. 
• Expressar verbalment les idees principals d’un text escrit. 
• Respondre qüestions plantejades sobre un text escrit. 
• Expressar mitjançant diversos canals comunicatius la informació d’un text: cançons, expressió 

corporal... 
• Usar diferents fonts d’informació per ampliar coneixements i vocabulari. 

 

EXPRE
SSIÓ 
ORAL 

• Llegir en veu alta, de manera individual i col·lectiva, sobre diversos temes. 
• Debatre sobre qüestions relacionades amb l’actualitat i els interessos de l’alumnat. 
• Planificar i efectuar exposicions i conferències orals individuals, en xicotet grup o en gran grup. 
• Respondre verbalment a qüestions plantejades a classe. 
• Produir missatges orals utilitzant diversos registres i fonts d’informació. 

 

 

A més, l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura també contribueix a l’adquisició de la resta de competències.



 

 

Relació de les competències clau amb els objectius d’àrea i els criteris d’avaluació 
 

 

OBJECTIUS D’ÀREA COMPETÈNCIA C. AVALUACIÓ 

Comprendre discursos orals i escrits en els diversos 
contextos de l’activitat social i cultural. 

Comunicació 

lingüística Aprendre 

a aprendre Socials i 

cíviques 

BL. 1.3 

Utilitzar el valencià i el castellà per a expressar-se 

oralment i per escrit, de manera coherent i 
adequada en cada situació de comunicació i en els 

diversos contextos de l’activitat social i cultural, per 

a prendre consciència dels propis sentiments i idees, 
i per a controlar la pròpia conducta. 

Comunicació 

lingüística Aprendre a 

aprendre Socials i 

cíviques 

Sentit d’iniciativa i 
esperit emprenedor 

BL. 1.1, BL. 1.2, 
BL. 
1.3 Utilitzar la llengua oral en l’activitat social i cultural 

de manera adequada a les distintes funcions i 
situacions de comunicació. 

Comunicació 

lingüística Aprendre a 

aprendre Socials i 

cíviques 

Sentit d’iniciativa i 
esperit emprenedor 

BL. 1.1, BL. 1.5, 
BL. 
1.6 Reconéixer les diverses tipologies dels textos escrits, 

i les seues estructures formals, per mitjà dels quals 
es produeix la comunicació amb les institucions 

públiques, les privades i les de la vida laboral, així 
com fer-ne un ús correcte. 

Comunicació 

lingüística Aprendre a 

aprendre Socials i 

cíviques 

Sentit d’iniciativa i 

esperit emprenedor 

BL. 2.1, BL. 2.2, 

Utilitzar el valencià i el castellà per a adquirir nous 

coneixements, així com per a buscar, seleccionar i 
processar informació de manera eficaç en l’activitat 

escolar i per a redactar textos propis de l’àmbit 
acadèmic. 

Comunicació 

lingüística Aprendre a 

aprendre Socials i 

cíviques 

Sentit d’iniciativa i 

esperit emprenedor 

BL. 2.1, BL. 2.2, 
BL. 

2.3, BL. 2.4, BL. 
2.5, BL. 2.6, BL. 

2.7, 

Conéixer i valorar com a patrimoni de tots els 

espanyols la riquesa lingüística i cultural d’Espanya, i 
considerar, adequadament i amb respecte, les 

diferents situacions que originen les llengües en 
contacte en les comunitats bilingües. 

Comunicació 

lingüística Socials i 

cíviques 

BL. 3.7 

Comprendre i valorar, a partir del coneixement de la 

realitat sociolingüística, la necessitat de recuperar 
un ús normalitzat del valencià, símbol d’identitat 

cultural  i mitjà irrenunciable per a entendre la 
realitat de l’entorn i accedir al patrimoni cultural 

propi. 

Comunicació 

lingüística Socials i 

cíviques 

BL. 3.7 

Analitzar els  diferents usos socials del  valencià i     
del 

Comunicació lingüística BL. 3.7 

castellà per a evitar els estereotips lingüístics que 
impliquen judicis de valor i prejudicis classistes, 

racistes o sexistes. 

Socials i cíviques  

Apreciar les possibilitats que ofereix el valencià, 

llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, com a 

vehicle de comunicació i de vertebració. 

Comunicació 

lingüística Socials i 

cíviques 

BL. 3.7 

Conéixer els principis fonamentals de la gramàtica 

del valencià i del castellà, i reconéixer les diferents 
unitats de la llengua i les seues combinacions. 

Comunicació lingüística BL. 3.1 

Aplicar, amb una certa autonomia, els coneixements 

sobre la llengua i les normes de l’ús lingüístic per a 

comprendre textos orals i escrits i per a escriure i 
parlar amb adequació, coherència, cohesió i 

correcció. 

Sentit d’iniciativa i 

esperit emprenedor 

Aprendre a aprendre 

BL. 3.2 

Comprendre textos literaris utilitzant els  

coneixements sobre les convencions de cada gènere, 
els temes i motius de la tradició literària i els recursos 

estilístics. Apreciar-ne les possibilitats comunicatives 

per a la millora de la producció personal. 

Comunicació 

lingüística Aprendre 

a aprendre 

BL. 3.2 

Aproximar-se  al  coneixement  de  mostres  
rellevants 

Comunicació lingüística BL. 4.3, BL. 4.4 

del patrimoni literari i valorar-lo com una manera de 

simbolitzar   l’experiència   individual   i   col·lectiva  

en 

Aprendre a aprendre  

diferents contextos historicoculturals. Sentit d’iniciativa i esperit  

 emprenedor  

 Consciència i expressió cultural  

Conéixer i distingir les principals èpoques artístiques  
i 

Comunicació lingüística BL. 4.3, BL. 4.4 

literàries, els seus trets característics, les obres, i les 
autores i els autors més representatius de cada 

època. 

Aprendre a aprendre  

 Sentit d’iniciativa i esperit  

 emprenedor  

 Consciència i expressió cultural  

Interpretar  i  utilitzar  la  lectura  i  l’escriptura  com  
a 

Comunicació lingüística BL. 4.1, BL. 4.2 

fonts de plaer, d’enriquiment personal i de 

coneixement del món, i consolidar hàbits lectors per 

mitjà de textos adequats a l’edat. 

Sentit d’iniciativa i 
esperit emprenedor 

 

 Consciència i expressió cultural  



 

 

Aprendre i utilitzar tècniques senzilles de maneig de 
la 

Comunicació lingüística BL. 1.4 

informació: recerca, elaboració i presentació amb 

l’ajuda  dels  mitjans  tradicionals  i  l’aplicació  de    
les 

Aprendre a aprendre  

noves tecnologies. Socials i cíviques  

 Sentit d’iniciativa i esperit  

 emprenedor  

 Digital  

Utilitzar, amb una autonomia progressiva, els   
mitjans 

Comunicació lingüística BL. 1.2, BL. 1.4 

de comunicació social i les tecnologies de la  

informació    per    a    obtenir,    interpretar    i  
valorar 

Aprendre a aprendre  

informacions de diversos tipus i opinions diferents. Socials i cíviques  

 Sentit d’iniciativa i esperit  

 emprenedor  

 Digital  

 

 

L’aportació de l’àrea de Valencià a la competència matemàtica i les competències bàsiques en ciència i tecnologia es 

fa mitjançant l’ús de textos de temes relacionats amb aquests continguts, però també, en el cas de la competència  
matemàtica és tractada de manera tangencial en algunes activitats en què siga necessari fer ús d’algun procediment 

matemàtic.



 

 

• CONTINGUT

S Estructura 

i 

classificació 

 

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 

 

L’eix del currículum són les habilitats i estratègies per a parlar i escoltar –incloent-hi la interacció, escriure 
i llegir– en àmbits significatius de l’activitat social. Aquests aprenentatges s’arrepleguen en els dos primers 
blocs de continguts del currículum, mentre que els dos últims reuneixen els continguts que fan referència 
a la capacitat de l’alumnat per a observar el funcionament de la llengua i per a parlar-ne, als coneixements 
explícits sobre la llengua i les seues formes d’ús que es deriven de la diversitat geogràfica, social i d’estil, 
així com de les actituds adoptades pels usuaris de les llengües oficials. 

 

 

Els blocs de continguts exposen, d’una manera analítica, els components de l’educació lingüística i 
literària, i n’assenyalen els nivells assolibles en cada curs.



 

 

 

 

 

BLOC 1: Escoltar i parlar 

 

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

• Gèneres dialogats de la comunicació oral, formals i espontanis (debat i conversació, 
etc.). 

 

• Estudi, anàlisi i dramatització del debat: estructura habitual i moderador. 

 

• Aplicació de tècniques d’escolta activa i ús del diàleg igualitari. 
 

• Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques. 
 

• Assumpció de distints rols en equips de treball. 
 

• Aplicació i avaluació de les propietats textuals en els intercanvis de comunicació 
oral (adequació, coherència, cohesió i correcció). 

 

• Valoració de la conversació com a ferramenta de les habilitats socials, de 
mediació, d’expressió de la creativitat i de respecte per les opinions dels altres. 

 

• Creació del pensament de perspectiva. 

 

• Foment de la solidaritat, la tolerància, el respecte i l’amabilitat. 

 

• Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatges cooperatiu. 

 

• Característiques dels textos orals instructius i expositius. 

 

• Aplicació dels coneixements de la tipologia i de les propietats textuals en 
l’anàlisi dels textos instructius i expositius. 

 

• Ús de tècniques de memorització i retenció de la informació: esquemes senzills, taules i resums. 



 

 

 

• Utilització guiada de diccionaris i fonts d’informació en diferents suports. 
 

• Aplicació dels coneixements de la tipologia i de les propietats textuals en la 
producció oral de textos instructius i expositius. 

 

• Aplicació de tècniques d’avaluació, autoavaluació i coavaluació en les produccions orals. 

 

• Utilització de guies i gravacions. 

 

• Selecció raonada dels productes que s’incloguen en el portfolio. 

 

• Coneixement dels entorns laborals, professions i estudis vinculats als coneixements de l’àrea. 

 

• Autoconeixement de fortaleses i debilitats. 
 

CONTINGUTS ESPECÍFICS 

• Participació en situacions de comunicació (posades en comú en equips cooperatius, debats 
regulats, etc.) que desenrotllen les relacions socials en l’entorn acadèmic. 

 

• Participació en reformulacions del missatge en contextos multilingües.



 

 

• Aplicació de les característiques del llenguatge conversacional (cooperació, espontaneïtat, 
economia i subjectivitat), dels principis de cooperació (aportar informació certa, de manera 
clara, breu i ordenada, etc.), de les habilitats socials en les formes de tractament i respecte, 
especialment en situacions en què es mostre l’acord i el desacord i en aquelles que propicien 
l’entrenament de l’assertivitat; en la identificació de problemes interpersonals, en la busca de 
solucions, en l’anticipació de conseqüències i en la presa de decisions. 

 

• Aplicació, anàlisi i avaluació dels elements d’expressió oral no verbals, corporals i 
paralingüístics: gesticulació (gestos que acompanyen el discurs i en faciliten la comprensió, 
evitar els tics gestuals, etc.), mirada (mantindre el contacte visual amb l’interlocutor, no mirar 
al buit, etc.), to (evitar una entonació monòtona i poc variada, subratllar amb la veu les paraules 
clau del discurs, etc.), dicció (evitar una pronunciació descuidada dels sons, etc.), espai, etc. 

 

• Utilització del lèxic del nivell educatiu i d’un llenguatge no discriminatori. 

 

• Escolta activa, comprensió, interpretació i anàlisi de textos orals i audiovisuals instructius i 
expositius (instruccions per a realitzar activitats acadèmiques, avisos, plans d’evacuació, 
instruccions per a evitar incendis, regles d’un joc, receptes de cuina, explicacions de conceptes, 
de processos i d’idees, exposicions, xarrades sobre la utilització del mòbil, d’internet, 
conferències, etc.) i els que generen els aprenentatges i projectes de treball. 

 

• Anàlisi de la informació no verbal corporal (gestos, mirada, postura, contacte físic, etc.) i 
paralingüística (la dicció, l’accentuació, el ritme i el to de veu). 

 

• Aplicació  de  les  estratègies  de  comprensió  oral  de  manera  conscient  i  reflexiva  
(activació de 

• coneixements previs, anticipació; manteniment de l’atenció, confirmació o rebuig d’hipòtesis; 
resolució de problemes de comprensió lèxica; reformulació, extracció i selecció d’informacions 
concretes presents en el text, etc.). 

 

• Ús de tècniques d’interpretació de lèxic nou amb l’ajuda d’imatges, pel context, etc. 

Producció de textos orals instructius i expositius: explicació de textos escrits (normes de gestió 
i regulació de les activitats acadèmiques dins de l’aula, instruccions orals per a realitzar 
activitats acadèmiques, avisos, instruccions per a evitar incendis, regles d’un joc, receptes de 
cuina, etc.), explicacions de conceptes, de processos i d’idees, exàmens i resums orals, etc., i 
els que generen els aprenentatges i projectes de treball. 

 

• Anàlisi, aplicació i avaluació dels procediments lingüístics d’expressió oral de textos instructius 
(informació objectiva i precisa, l’imperatiu, construccions d’obligació, etc.) i expositius 
(exposició ordenada i jerarquitzada d’idees, etc.), prestant atenció a les interferències 
lingüístiques. 

 



 

 

• Anàlisi, aplicació i avaluació dels elements d’expressió oral no verbals, corporals i 
paralingüístics, especialment de la pronunciació i de la gesticulació, amb l’ajuda dels companys 
i del professor. 

 

 

BLOC 2: Llegir i escriure 

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

 

• Característiques bàsiques dels textos instructius i expositius: funció comunicativa, estructura, 
marques lingüístiques, recursos verbals i no verbals, gèneres. 

 

• Ús d’estratègies de planificació com a part del procés d’escriptura, especialment en textos 
instructius i expositius: analitzar la situació comunicativa; activar coneixements previs; generar 
informacions (pròpies, dels companys o de fonts documentals); ordenar la informació en 
paràgrafs



 

 

amb esquemes, taules, etc. 

 

• Reflexió sobre la importància de l’escriptura en el desenrotllament personal, com a 
organitzador  del pensament i instrument per a l’enriquiment del vocabulari. 

 

• Selecció raonada dels textos produïts que s’inclouen en el portfolio. 

 

• Ús de tècniques de síntesi de la informació: esquema, taula, resum de textos instructius i 
expositius. 

 

• Actuació eficaç en equips de treball. 

 

• Participar en la creació de normes de funcionament de l’equip; interactuar amb responsabilitat, 
interés, respecte i confiança; coresponsabilitzar-se del quadern d’equip; buscar el consens i el 
suport dels altres, usar estratègies de supervisió i resolució de problema, etc. 

 

• Busca, localització i extracció d’informació en diferents tipus de textos i fonts documentals i 
no documentals, amb la col·laboració dels companys, esmentant les fonts d’informació. 

 

• Utilització de diferents tipus de biblioteques (aula, centre, pública, personal, virtual) per a 
obtindre informació. 

 

• Utilitzar el pensament com un mitjà i un fi, per a la reflexió sobre la importància de la lectura i 
l’escriptura com a mitjans d’aprenentatge per a ampliar els coneixements des d’un punt de vista 
crític i creatiu. 

 

• Valoració de l’error com a oportunitat. 

 

• Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats. 

 

• Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat d’automotivació. 

 

• Superació d’obstacles i fracassos. Mostrar iniciativa, idees innovadores, perseverança i flexibilitat. 

 

• Utilització del pensament alternatiu. 
 



 

 

• Desenrotllament del sentit crític. 
 

• Ús de ferramentes digitals de busca en pàgines web especialitzades, diccionaris i enciclopèdies 
en línia, bases de dades especialitzades, etc., i visualització. 

 

• Emmagatzematge de la informació digital. Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la 
busca i el contrast d’informació. 

 

• Disseny de presentacions multimèdia. 

 

• Coneixement i ús de drets d’autor i llicències de publicació. 

 

• Ús de les ferramentes més comunes de les TIC per a col·laborar i comunicar-se amb la resta del  
grup amb la finalitat de planificar el treball, aportar idees constructives pròpies, comprendre les 
idees alienes, etc. 

 

• Utilització del correu electrònic i mòduls cooperatius en entorns personals d’aprenentatge com 
ara blogs, fòrums, wikis, etc.



 

 

• Adquisició d’hàbits i conductes per a la comunicació i la protecció de l’individu i per a 
protegir els altres de les males pràctiques com el ciberassetjament. 

 

• Anàlisi del públic destinatari i adaptació de la comunicació en funció d’este. 

 

CONTINGUTS ESPECÍFICS 

 

• Aplicació dels coneixements sobre les característiques bàsiques dels textos instructius i 
expositius a la comprensió, interpretació i anàlisi d’estos: anàlisi de la situació de comunicació 
(intenció comunicativa, àmbit d’ús, canal, grau de formalitat); identificació del registre; 
identificació o generació del tema, la idea principal, les idees secundàries i l’organització del 
contingut; localització o deducció d’informació explícita i implícita; anàlisi dels mecanismes 
gramaticals (connexió i referència, eix temporal de present, impersonalització, etc.), del lèxic 
especialitzat i dels recursos expressius (enumeració, personificació, etc.); interpretació de la 
informació contextual i no verbal (taules, gràfics, mapes, etc.), etc. 

 

• Lectura, comprensió, interpretació i anàlisi de textos escrits narratius (narracions amb finalitat 
didàctica, etc.), descriptius (descripció tècnica), instructius (avisos en general, regles d’un joc, 
receptes de cuina, normes ortogràfiques i gramaticals en llibres de text, etc.), expositius (fulls 
informatius, mapes i guies, taules i gràfiques, fragments de llibres de text, etc.), argumentatius 
(enquestes d’opinió, fullets d’institucions). 

 

• Ús i aplicació d’estratègies de comprensió lectora, especialment en textos expositius i 
instructius. Abans de la lectura: establir els objectius de la lectura (lúdic, obtindre informació, 
aprendre, etc.); activar els coneixements previs a partir del contingut del títol; formular hipòtesis 
sobre el contingut a través de la informació paratextual (títol, subtítols, il·lustracions, paraules 
destacades, context); identificació de l’estructura externa. Durant la lectura: mantindre l’atenció; 
contrastar els coneixements previs amb la informació del text; rellegir per a aclarir dubtes de 
comprensió; controlar la coherència del text a través de la reflexió al final de cada paràgraf, el 
subratllat i les anotacions; formular inferències sobre aspectes del contingut; solucionar dubtes 
sobre el significat de paraules o expressions a través del context o usant el diccionari. Després 
de la lectura:  identificar o deduir el tema, la idea principal, la intenció de l’autor i l’organització 
del contingut; sintetitzar la informació a través de resums, esquemes i taules; localitzar 
informació específica explícita o implícita; respondre preguntes sobre aspectes formals 
(connectors d’orde i lògics, temps verbals, impersonalització, mecanismes de referència lèxica 
i gramatical, lèxic d’especialitat, etc.); localitzar i explicar els recursos expressius; avaluar les 
prediccions efectuades i la consecució dels objectius de la lectura. 

 

• Ús de processadors de textos en l’escriptura: buscar i reemplaçar, disseny de pàgina, llistes, 
taules, impressió, dibuix i quadros de text, etc. 

 

• Producció de textos escrits narratius (guions de ràdio o televisió, etc.), descriptius 
(descripcions tècniques, etc.), instructius (avisos, regles d’un joc, receptes de cuina, etc.), 
expositius (resposta llarga a preguntes d’activitats o proves, etc.), argumentatius (enumeració 
d’arguments sobre temes polèmics, interpretació d’enquestes, valoracions sobre llibres llegits 



 

 

seguint un guió, etc.), amb adequació, coherència, cohesió i correcció, d’acord amb les 
característiques pròpies dels gèneres. Ús d’estratègies de textualització o escriptura, com a part 
del procés de producció escrita, de forma reflexiva i dialogada: redactar esborranys, usar 
diccionaris i gramàtiques, controlar la progressió de la informació, reescriure. 

 

• Creació de textos escrits de caràcter instructiu o expositiu, individuals i col·lectius, a partir de 
propostes que promoguen la creativitat i el gaudi personal, usant recursos lingüístics 
(enumeració, personificació, etc.), recursos del llenguatge no verbal (taules, mapes, vinyetes, 
etc.) i utilitzant ferramentes digitals d’edició i presentació amb ajuda de guies.



 

 

• Aplicació del coneixement sobre les propietats textuals (adequació, coherència i cohesió) en l’escriptura de textos instructius i expositius. 
 

• Ús de tècniques de selecció, organització i revisió del lèxic nou. 

 

• Avaluació de les produccions pròpies o alienes com a part del procés d’escriptura, amb la col·laboració dels companys, comparant el resultat amb el pla original, jutjant 
si el text respon a l’objectiu d’escriptura i analitzant l’adequació, coherència i cohesió, amb la finalitat de millorar els textos. 

 

• Revisió de produccions pròpies i alienes, identificant i corregint els errors ortogràfics, gramaticals i lèxics, d’acord amb les normes de correcció determinades per al 
nivell educatiu. 

 

• Reescriptura total o parcial dels textos escrits, corregint els errors en l’adequació, coherència, cohesió i correcció detectats en el procés d’avaluació i revisió. 

 

• Ús de fonts de consulta impreses i digitals com a suport per a la revisió ortogràfica, gramatical i lèxica. 

 

• Planificació i realització, amb l’ajuda del professorat, de projectes de treball individuals i en equip, sobre temes del currículum, amb especial interés per les obres literàries, 
o temes socials, científics i culturals motivadors per a l’alumnat, seguint les fases del procés: presentació (coneixement de l’objectiu del projecte, activació de 
coneixements previs, organització i planificació), busca d’informació (planificació; obtenció, selecció, reorganització i posada en comú de la informació), elaboració 
del producte final (procés d’escriptura), presentació (exposició del producte final), avaluació (avaluació, autoavaluació i coavaluació del producte final i del procés 
d’elaboració del projecte). 

 

• Utilització, amb la col·laboració dels companys, de les TIC en totes les fases del procés d’elaboració d’un projecte: localitzar, seleccionar, tractar, organitzar i 
emmagatzemar la informació; crear textos escrits o audiovisuals sense copiar els enunciats literals de les fonts; presentar el treball. 

 

• Reflexió, a través de qüestionaris o l’escriptura d’un diari, sobre el procés d’aprenentatge i els coneixements de qualsevol tipus adquirits durant la realització d’un projecte 
de treball. 



 

 

 

• Realització, formatat senzill i impressió de documents de text. 

 

• Construcció d’un producte o meta col·lectiu compartint informació i recursos. 

 

 

BLOC 3: Coneixement de la llengua 

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

 

• Aplicació de casos especials de la concordança gramatical. 
 

• Reconeixement i ús de la barra com a signe ortogràfic. 

 

• Ús del punt i coma. 

 

• Identificació dels grups de paraules i dels seus tipus, així com de les relacions morfosintàctiques entre els elements que conformen el sintagma nominal, l’adjectival, 
el preposicional i l’adverbial. 

 

• Identificació i anàlisi morfosintàctica del subjecte. El subjecte omés i el subjecte múltiple. Absència del subjecte.



 

 

• Identificació del predicat (nominal i verbal) i dels complements del verb: atribut i modificadors oracionals. 
 

• Classificació de l’oració simple segons la naturalesa del predicat (oracions atributives i predicatives - impersonals-) i segons l’actitud del parlant (modalitats oracionals). 

 

• Reconeixement dels elements de la situació comunicativa i de les propietats textuals en textos instructius i explicatius. 

 

• Anàlisi de la coherència textual: parts temàtiques constitutives del textos, expositius i instructius fonamentalment, i progressió temàtica; identificació d’idees principals 
i secundàries; resum i organització del contingut, en funció de la intenció comunicativa. 

 

• El plurilingüisme i la realitat plurilingüe d’Europa. Identificació de les llengües europees, dels seus trets característics i de la seua distribució geogràfica. 

 

CONTINGUTS ESPECÍFICS 

 

• Ús d’adjectius determinatius i pronoms interrogatius i exclamatius. 
 

• El verb (modes subjuntiu i imperatiu) i tipus (defectius, copulatius, predicatius i impersonals). 
• Les locucions adjectives, preposicionals, adverbials, conjuntives. 

 

• Utilització correcta de contraccions (preposició i article). 

 

• Reconeixement del plural majestàtic i de modèstia. 



 

 

 

• Accentuació de paraules compostes i d’abreviatures 

 

• Ús del guió i de la ratlla. 
 

• Reconeixement i ús dels procediments de formació de paraules: composició i derivació (ús de prefixos i sufixos amb valor connotatiu i denotatiu). 
 

• Significat de préstecs lèxics atenent l’origen i procedència (anglicismes, gal·licismes, italianismes, germanismes, etc.). 
 

• Reconéixer gentilicis d’Europa. 

 

• El canvi semàntic. Causes i mecanismes (paraules tabú i eufemismes). 

 

• Ús connotatiu i denotatiu del llenguatge. Les frases fetes i els refranys. 

 

• Anàlisi de la cohesió textual: connectors textuals (d’orde, comparatius, reformulatius, de causa i conseqüència, etc.), mecanismes lexicosemàntics com ara repeticions 
lèxiques i relacions semàntiques (sinonímia, antonímia, etc.), mecanismes de cohesió gramatical (dixi espacial i temporal, eix temporal, el·lipsi) i mecanismes 
paralingüístics i elements gràfics. 

 

• Aproximació de l’adequació textual: tipologia textual, finalitat comunicativa del text i intenció de l’emissor (funcions del llenguatge); relació existent entre l’emissor i 
el receptor; de les marques lingüístiques de modalització (dixi personal i social, impersonalització, adjectius qualificatius i lèxic amb matisos connotatius, quantificació, 
modalitat oracional, figures literàries valoratives – metàfora, comparació, personificacions, variació del registre, ús de col·loquialismes, etc.), i ús d’un llenguatge no 
discriminatori, en funció dels elements de la situació comunicativa.



 

 

 

 

 

BLOC 4: Educació literària 

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

 

• Aproximació al coneixement d’altres mons (reals o imaginaris) a partir de la lectura. 
 

• Utilització, de manera progressivament autònoma i responsable, de diferents tipus de biblioteques d’aula, centre, pública, virtual). 

 

• Coneixement i respecte de les normes de funcionament, consulta guiada de catàlegs digitals i en línia. 

 

CONTINGUTS ESPECÍFICS 

 

• Lectura guiada i comprensió de textos i obres literàries, concordes amb el nivell, com a base per a  la formació de la personalitat literària i el gaudi personal. 
 

• Selecció de lectures de manera autònoma o a proposta del professor, de la biblioteca o d’altres àmbits (intercanvi, préstecs, compra, consulta en línia, etc.). 

 

• Pràctica de diversos tipus de lectura (guiada, lliure, silenciosa, en veu alta) de textos literaris com a font de gaudi i informació i com un mitjà d’aprenentatge i enriquiment 
personal. 

 



 

 

• Dramatització de textos literaris adaptats i adequats al nivell educatiu. 

 

• Anàlisi de les característiques expressives dels textos teatrals, relacionant-los amb el cine, la ràdio i la televisió. 

 

• Aplicació de tècniques teatrals i de lectura expressiva en veu alta i en dramatitzacions. 

 

• Tècniques d’elaboració de treballs personals, de creació i/o investigació senzilla i supervisada sobre una lectura realitzada. 
 

• Creació d’un portfolio de lectura que incloga una selecció de treballs individuals o en equip (cartells, fotografies, eslògans, videopoemes, fitxes de lectura, infografies, 
creacions a partir de ferramentes web, citacions i pensaments, etc.) i una fitxa de registre de les creacions (nom del treball, data i motiu de l’elaboració, objectius 
plantejats, context de realització, valoració i avaluació del resultat). 

 

• Foment de l’hàbit lector, per mitjà de la participació en iniciatives que impulsen la realització de lectures amenes (club de lectors, ciberlectures, tertúlies literàries, pla 
lector del centre, etc.). 

 

• Connexió entre la literatura i la resta d’arts (música, pintura, cine, etc.) relacionant obres, personatges i temes universals: les edats de l’home, els mons imaginaris, 
projeccions del futur, elogi de l’amistat. 

 

• Pervivència i evolució de personatges tipus, temes i formes a partir de la comparació d’obres de tota la història de la cultura. 

 

• Interpretació del sentiment humà implícit en les obres comparades.



 

 

• Introducció a la literatura a partir dels textos d’autoria masculina i femenina. 
 

• Tractament evolutiu de temes i tòpics en una selecció de textos significatius. 

 

• Temes: les edats de l’home, els mons imaginaris, projeccions del futur, elogi de l’amistat, etc. Tòpics: locus amoenus, etc. 

 

• Reconeixement de les característiques pròpies dels gèneres literaris a partir d’una selecció de textos en prosa i en vers. 

 

• La narració en prosa i en vers. Elements de les narracions. 

 

• La lírica i els recursos mètrics en vers. 
 

• El teatre en prosa i en vers. 

 

• La literatura d’idees: aforismes 

 

• Anàlisi senzilla de textos: localització guiada del text en el seu context social, cultural, històric i literari; contingut de l’obra o text (tema, tòpics, argument, personatges, 
estructura, formes i llenguatge literari i intenció de l’autor); figures retòriques (pla lexicosemàntic: enumeració, exclamació, interrogació retòrica, personificació o 
prosopopeia, etc.; pla morfosintàctic: anàfora, catàfora, el·lipsi, gradació, etc.; pla fònic: versificació, al·literació, etc.).



 

 

 

• UNITATS DIDÀCTIQUES 

5.1.Organització de les unitats didàctiques 

Les unitats tenen una estructura fixa que presenta els següents blocs de continguts: 

 

 

• Títol i presentació de la unitat: índex de continguts amb suport visual. 

• Comprensió lectora: bloc centrat en el treball de les destreses lingüístiques bàsiques (comprensió i expressió orals i escrites) a partir de textos de diversa tipologia, 
majoritàriament literaris. La selecció dels textos s’ha fet atenent a criteris d’actualitat i adequació per temàtica, nivell de dificultat, etc. 

• Lèxic: s’hi treballen continguts relacionats amb la lexicologia i la lexicografia. 

• Tipus de text: anàlisi de tipologies textuals. 

• Gramàtica: continguts gramaticals (morfologia i sintaxi). 

• Ortografia: normes ortogràfiques. 

• Literatura: anàlisi dels gèneres literaris, lectura de textos significatius. 

• Llengua i societat: apartat eminentment pràctic dedicat als continguts sociolingüístics. 

• Taller de comunicació: a partir dels continguts conceptuals assolits al llarg de les unitats, es presenten estratègies procedimentals amb la finalitat que l’alumne siga 
capaç de produir textos orals i escrits. 

•  
• Seqüenciació de les unitats didàctiques. 

 

 

   Llibre de text: Comunica 2. Ed: Bromera. 



 

 

 

Els continguts, criteris d’avaluació i estàndard d’aprenentatge fixats per al primer curs d’Educació Secundària Obligatòria s’han agrupat en les nou unitats

 didàctiques que detallem a continuació.



 

 

 

 

 

Unitat 1 Tu m’entens?. 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 
 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Gèneres  dialogats  de  la  comunicació 
oral, 

BL1.1. Participar activament i BL1.1.1. Participa activament
 en 

Interpretació de textos narratius. (lectura  
o 

formal   i   espontània   (debat, 
conversació, 

respectuosament   en   col·loquis   i   
debats 

intercanvis    comunicatius  relacionats 
amb 

audició    inicial, act. 60, 67) 

etc.). regulats per a prendre decisions temes actuals o pròxims als seus 
interessos. 

 

 col·lectives,    expressant    el    desacord   
de 

 Narració oral de fets i sensacions 
personals. 

Responsabilitat i eficàcia en la resolució   
de 

manera   assertiva,  seguint   les  
indicacions 

BL1.1.2. Participa activament en 
intercanvis 

(act. 13, 31) 

tasques. del  moderador i  exposant  de  forma 
clara i 

comunicatius    amb    un    registre    
formal, 

 

 
Adopció de distints rols en equips de  
treball. 

ordenada les  conclusions,  utilitzant  el 
lèxic 

adequat al nivell educatiu i les estratègies 
d’interacció oral. (CCLI, CAA, CSC) 

respectant les normes de cortesia i les 
estratègies de la interacció oral. 

Manifestació raonada i argumentada de les 
opinions i preferències pròpies. (act. 7, 14) 

  BL1.1.4. Participa activament en 
intercanvis 

Participació activa en un joc de rol. (act.  
64, 

Aplicació i avaluació de les propietats 
textuals en els intercanvis de comunicació 
oral (adequació, coherència, cohesió i 
correcció). 

 
Ús de tècniques de memorització i 
retenció de la informació: esquemes 
senzills, taules i resums. 

BL1.2. Participar en equips de  treball per   a 

aconseguir metes comunes assumint 
diversos rols amb eficàcia i 
responsabilitat, donar suport a companys 
i companyes demostrant empatia  i  
reconeixent  les seues aportacions, així 
com utilitzar el diàleg igualitari per a 
resoldre conflictes i discrepàncies. (CCLI, 
SIEE, CSC) 

comunicatius  amb  atenció  a  la pronúncia 
i 

la gestualitat. 
 

BL1.2.1. Participa en equips de treball que 
tenen metes comunes i assumeix diversos 
rols amb eficàcia i responsabilitat. 

 
BL1.2.3. Participa en equips de treball    que 

68) 
 

Locució (directa o enregistrada) amb 
especial atenció a la dicció, la 
pronunciació i el ritme. (act. 30, 49) 

 
Pronúncia acurada de paraules amb 
dígrafs i lletres compostes. (act. 45-47, 
Repassa 4, 5) 



 

 

 
Utilització guiada de diccionaris i fonts 
d’informació en diferents suports. 

 
Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de les propietats textuals en la 
producció oral de textos expositius, 
instructius, narratius i descriptius. 

 
Aplicació de l’estàndard oral formal i l’ús 
d’un llenguatge no discriminatori en la 
producció de textos orals. 

BL1.3. Interpretar textos orals i 
audiovisuals de gèneres, tipologies i 
registres diferents, especialment 
narratius i descriptius, propis dels àmbits 
personal, acadèmic i literari pròxims als 
interessos de l’alumnat, analitzant les 
característiques formals i de contingut i 
els elements no verbals, especial- ment la 
gestualitat, la dicció i el to, utilitzant, amb 
l’ajuda del professorat, les estratègies de 
comprensió oral adequades  al text i al 
propòsit de l’escolta, per a captar-ne el 
sentit global. (CCLI, CAA, CSC) 

tenen metes comunes i utilitza el diàleg  per 

a resoldre conflictes i discrepàncies. 

 
BL1.3.1. Interpreta textos narratius i 
descriptius orals i audio-visuals propis de 
l’àmbit personal, periodístic i literari. 

 
BL1.3.3. Interpreta textos narratius i 
descriptius orals i audio-  visuals, utilitzant 
de manera autònoma les estratègies de 
com- prensió oral adequades al text i al 
propòsit d’escolta. 

 
Lectura dramatitzada de textos. (act. 1, 
24, 65) 

 
Escolta de dictats amb les pauses 
marcades   i reconeixement de sons que 
s’identifiquen correctament amb la seua 
representació gràfica. (act. 24, 30) 

 
Exposició oral dels coneixements  apresos, 
de forma adequada al context. (Repassa 9, 
11) 

Selecció  raonada  dels  materials  a 
incloure 

 
BL1.4. Produir de forma
 oral, individualment o en 
equip, textos breus   de 

BL1.4.2. Produeix de forma oral textos 
narratius i descriptius utilitzant
 les 

 



 

 

 

 

en el dossier. l’àmbit   personal,   acadèmic   i   social,    
de 

estratègies  d’expressió  oral  i  els 
elements 

 

 temes  relacionats  amb  el  currículum  
amb 

no verbals adequats a la
 situació 

Aplicació    de    les característiques
 del 

adequació, coherència, cohesió, correcció  
i 

comunicativa. 

llenguatge conversacional, dels principis  
de 

el  lèxic  adequat  al  nivell,  per  a   
practicar 

 

cooperació i de les habilitats socials en    
les 

aprenentatges   lingüístics   i   estructurar  
el 

BL1.4.3. Aplica les propietats textuals en   
la 

formes de tractament i de respecte. pensament,   amb   el   suport   de   les   
TIC i 

producció    oral    de    textos    narratius     
i 

 l’ajuda   del   professorat.   (CCLI,   CAA, 
CSC, 

descriptius. 

Ús de tècniques d’interpretació de lèxic 
nou 

SIEE)  

amb l’ajuda d’imatges, pel context, etc.  BL1.5.1. Avalua, amb l’ajuda del 
professorat 

 BL1.5. Avaluar, amb l’ajuda del professorat 
i 

i  de  guies,  les  produccions  orals  pròpies 
i 

Anàlisi, aplicació i avaluació dels elements 
d’expressió oral no verbals, corporals i 
paralingüístics,       especialment       de       
la 

de l’ús de guies i gravacions, 
individualment 

i en equip, les produccions orals pròpies i 
dels   companys,   atenent    a   la   
quantitat, 

dels companys, atenent a la quantitat, 
qualitat, rellevància, pertinència i claredat 
i a les normes de  prosòdia, per a  
progressar pronúncia i  de  la  gesticulació, amb  

l’ajuda 
qualitat, rellevància, pertinència i claredat  
i 

en la competència comunicativa oral. 

dels companys i del professorat. a les normes de  prosòdia, per a  
progressar 

en la competència comunicativa oral. 
(CCLI, 

 

 CAA)  

 

 



 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure 

 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Característiques  bàsiques  dels  textos  narratius  i  expositius:  
funció 

BL2.1. Interpretar textos escrits  en BL2.1.1.    Interpreta    textos    escrits  
en 

Descriptors i activitats 

comunicativa, estructura, marques lingüístiques, recursos verbals i 
no 

suports diversos de gèneres, suports  diversos,  de  diferents  àmbits   
i 

 

verbals, gèneres. tipologies    i    registres    diferents, tipologies,  per  a  construir  el    
significat 

Interpretació  de  textos. 
(act. 

 especialment narratius i global i com a suport per a aprendre. 1, 24, 30, 49, 60, 62, 65) 

Reflexió sobre la importància de l’escriptura en el    
desenvolupament 

descriptius,    propis de l’àmbit   

personal,  com  a  organitzador  del  pensament  i  instrument  per     
a 

personal, acadèmic i literari BL2.1.3. Interpreta textos
 escrits 

Redacció  de  textos 
diversos. 

l’enriquiment del vocabulari. pròxims als interessos
 de 

l’alumnat, analitzant
 les 

utilitzant  les  estratègies  de  
comprensió 

lectora adequades al text i a l’objectiu 
de 

(act. 27, 57, 61) 

Selecció raonada dels textos produïts que s’inclouen en el dossier. 
 

Actuació eficaç en equips de treball: participar en la creació de  
normes de funcionament de l’equip; interactuar amb 
responsabilitat, interés,   respecte   i   confiança;   coresponsabilitzar-
se   del   quadern 

característiques     formals     i      de 

contingut amb les estratègies de 
comprensió lectora per a 
construir el significat global i que 
servisca  per a aprendre. (CCLI, 
CAA, CSC) 

la lectura. 

 
BL2.2.1. Aplica de manera autònoma 
les estratègies de planificació en el 
procés d’escriptura. 

Recerca en diversos 
mitjans per a obtenir 
informació.  (act. 13) 

 
Recerca      d’informació     en 



 

 

d’equip; buscar el    consens i el suport dels altres, usar estratègies 
de 

supervisió i resolució de problemes, etc. 

BL2.2. Planificar i escriure textos 
narratius i descriptius propis de 
l’àmbit personal, acadèmic i 
literari 

 
BL2.2.4. Escriu textos en suports 
diversos i de diverses tipologies tenint 
en  compte 

diccionaris convencionals i 
en línia. (act. 2, 8, 10, 12, 
29, 41, 

42, 43, 47, 50, 51, 53, 55, 
56, 



 

 

 

 

Valoració de l’error com a oportunitat. aplicant les propietats textuals i 
les 

la correcció lèxica. 58) 

 estratègies  comunicatives  amb  
un 

  

Superació     d’obstacles     i     fracassos.     Mostrar     iniciativa,   
idees 

llenguatge no discriminatori.  
(CCLI, 

BL2.2.5.    Escriu    textos    utilitzant     
un 

Distinció dels
 registres 

innovadores, perseverança i flexibilitat. CAA, CSC, SIEE) llenguatge no discriminatori. lingüístics. (act. 1, 18) 

Utilització de pensament alternatiu. BL2.3.   Avaluar,   amb   l’ajuda   
del 

BL2.3.1.  Avalua  les   propietats  
textuals 

Reconeixement
 
dels  professorat i de

 guies, 
dels textos escrits, pro- pis i d’altres, 
com 

elements  de  la 
comunicació. 

Desenvolupament del sentit crític. individualment    i    en    equip,  
les 

produccions escrites pròpies i   
dels 

a part del procés de revisió que millora 
el resultat final. 

(act. 3, 17) 

Emmagatzematge de la informació digital. Valoració dels aspectes 
positius de les TIC per a la recerca i el contrast d’informació. 

com-  panys  com a eina de 
progrés 

en la competència comunicativa 
escrita. (CCLI, CAA) 

 
BL2.3.2. Avalua i identifica els errors de 
correcció   ortogràfica   i   gramatical 
dels 

Elaboració de resums a 
partir de textos  expositius. 
(Repassa 9, 11) 

Anàlisi del públic destinatari i adaptació de la comunicació a aquest.  
BL2.5.   Elaborar   amb   creativitat 
i 

textos  escrits  propis o aliens  com  a 
part 

del procés de revisió de l’escriptura. 

 

Anàlisi de la situació de comunicació, identificació del registre, 
identificació del tema, idea principal i idees secundàries. 

 
Anàlisi dels mecanismes gramaticals, del lèxic especialitzat i dels 
recursos expressius. 

correcció     projectes     de    treball 

individuals o cooperatius sobre 
temes del currículum seguint les 
fases del procés d’un projecte de 
treball, per a obtenir un producte 
final      original,      adaptar-lo     als 

 
BL2.5.1. Realitza amb creativitat i 
correcció projectes de treball 
individuals o cooperatius sobre temes  
del currículum seguint les fases 
d’elaboració. 

 

Utilització guiada de diccionaris i fonts d’informació en diferents 
suports. 

imprevistos,
 avalua
r-lo 

adequadament i comunicar els 
resultats obtinguts. (CAA, SIEE) 

BL2.5.2. Utilitza diverses fonts 
d’informació per a realitzar els 
projectes de   treball,   contrasta   la   
informació    i 

 

Ús de les TIC per a col·laborar, comunicar-se i planificar   el treball.  
BL2.6. Realitzar projectes de 
treball 

detalla les referències.  

Producció de textos escrits narratius i descriptius atenent a les 
propietats textuals i d’acord amb les característiques dels diferents 
gèneres. 

 
Aplicació del coneixement sobre les propietats textuals (adequació, 
coherència, cohesió i correcció) en l’escriptura de textos diversos. 

individuals i en equips 
cooperatius, 

sobre temes  del  currículum 
buscant i seleccionant informació 
en mitjans digitals de forma 
contrastada; crear continguts per 
mitjà d’aplicacions informàtiques 
d’escriptori, i col·laborar i 
comunicar   amb   altres   filtrant    
i 

BL2.6.1. Elabora projectes de treball 
buscant, seleccionant i contrastant la 
informació en mitjans digitals, i 
l’enregistra en formats diversos. 

 
BL2.6.2. Comparteix informació i 
continguts digitals i utilitza les 

 



 

 

Avaluació de produccions pròpies i alienes. 

 
Planificació i elaboració de projectes de treball individuals  i en   
equip 

compartint informació i 
continguts digitals de forma 
segura i responsable. (CD, CAA, 
SIEE) 

ferramentes de comunicació TIC i  
entorns virtuals d’aprenentatge. 

 

sobre temes del currículum.    



 

 

 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 
 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Elements   de   la   comunicació  
i 

BL3.1.   Identificar   les   distintes   
categories 

BL3.1.1. Identifica les
 distintes 

Descriptors i activitats 

registres. gramaticals que com- ponen un text, 
establir 

categories gramaticals que com- 
ponen 

 

 la   concordança   entre   elles,  classificar-
les, 

un text, estableix la concordança 
entre 

Identificació del vocabulari relacionat amb la música i   
les 

El tractament de vosté. analitzar-les  morfològicament,  reconéixer 
el 

elles i les classifica. cançons. (act. 6-10, 13-15) 

 paper  gramatical,  sintàctic  i  semàntic   
que 

  

Les categories gramaticals. exerceixen    en    el    discurs,    i   utilitzar-
les 

BL3.1.2. Identifica les
 categories 

Aplicació de l’ús d’oir i d’escoltar. (act. 12) 

 correctament   per   a   comprendre   i    
crear 

gramaticals, les
 analitza 

 

Els temps 

d’indicatiu. 

L’alfabet. 

L’ordre alfabètic. 

 
Els dígrafs i les lletres 

compostes. L’ús de les 

majúscules. 

La sinonímia. 

Les frases 

fetes. 

Aproximació a
 l’adequació 

textos. (CCLI) 

 
BL3.2. Crear i revisar textos escrits aplicant 
correctament les normes ortogràfiques de 
la llengua. (CCLI, CAA) 

 
BL3.4. Explicar el canvi semàntic que  afecta 
el significat de les paraules i les seues 
causes, identificant-ne els mecanismes 
(metàfora, metonímia) per a diferenciar els 
usos connotatius i denotatius del 
llenguatge, així com reconéixer les 
relacions d’igualtat- semblança (camp 
semàntic) que s’hi estableixen per a captar 
el sentit global d’un text. (CCLI, CSC) 

 
BL3.6. Reconéixer els elements de la 
comunicació que intervenen en textos 
narratius i expositius i justificar si 
compleixen 

morfològicament i reconeix el paper 
gramatical, sintàctic i semàntic que 
exerceixen en el discurs. 

 

BL3.1.3. Crea i revisa textos narratius 
i descriptius  utilitzant 

 
correctament les
 categories 
gramaticals. 

 
BL3.2.1. Crea i revisa textos escrits 
aplicant correctament les normes 
ortogràfiques de la llengua pròpies 
del nivell educatiu. 

 
BL3.4.2. Reconeix les relacions 
d’igualtat-semblança i d’inclusió que 
s’estableixen entre les paraules per a 
captar el sentit global d’un text. 

Identificació de les categories gramaticals. (act. 25-30, 
Re- passa 2) 

 
Reconeixement del verb i dels seus morfemes. (act. 34) 

Identificació  dels  tipus  de  verbs.  (act.  32,  33) 

Conjugació de temps d’indicatiu. (act. 35-38, Repassa 6) 

Ordenació alfabètica de les paraules. (act. 39-44, 
Repassa 3) 

 
Identificació dels dígrafs i de les lletres compostes. (act. 
45- 47, Repassa 4, 5) 

Aplicació de les regles d’ús de les majúscules. (act. 48-

50) Identificació dels sinònims. (act. 51-57, Repassa 7) 

 les  propietats  textuals  adequades  al   nivell 

per a, després d’un procés de reflexió, 
realitzar un ús adequat de la llengua. (CCLI, 
CAA, CSC) 

 
BL3.6.1. Reconeix els elements de la 
comunicació que intervenen en 
textos narratius, descriptius i 
expositius. També en els textos de 
l’àmbit literari. 

Reconeixement dels elements de la comunicació. (act. 
16, 17, 24) 

 
Identificació dels tipus de registres lingüístics. (act. 6, 
17, 18, Repassa 8, 9, 10) 

  BL3.6.2. Justifica si els textos 
compleixen les propietats textuals 
per a,   després   d’un   procés   de  
reflexió, 

 
Identificació de les característiques del registre 
col·loquial. (act. 58-61, 65)   realitzar un ús adequat de la llengua.  



 

 

 

 

 

Bloc IV. Educació literària. 
 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Aproximació  al  coneixement  d’altres 
mons 

BL4.1. Realitzar lectures d’obres literàries  
a 

BL4.1.1. Realitza lectures d’obres literàries 
i 

Identificació i  distinció dels  elements  de 
la 

(reals o imaginaris) a partir de la lectura. proposta  del  professor,  en  silenci,  en 
veu 

de    cançons    a    proposta    del   
professor 

comunicació  en  gèneres  literaris  
diversos. 

 alta   o   participant   en   dramatitzacions    
i 

adequades   al   nivell,   i   aplicant-hi,    
amb 

(act. 1, 3, 30, 65) 

Utilització,    de    manera   
progressivament 

improvisacions de textos adequats al  
nivell, 

supervisió, tècniques expressives i teatrals.  

autònoma i responsable, de diferents  
tipus 

aplicant, amb supervisió,
 tècniques  Enumeració  de   les   característiques  de  

la 
de  biblioteca  d’aula,  de  centre,  pública   
i 

expressives i teatrals. (CCLI, SIEE, CEC) BL4.3.1.  Exposa,  en  suports  diversos,    
les 

cançó, títols i autors. 

virtual.  conclusions fruit de l’anàlisi i comparació 
de 

 

 BL4.3.   Exposar   en   suports   diversos    
les 

cançons   d’autors   d’indrets   diferents  
del 

(act. 6, 7, 11, 14, 15, 62-64, Repassa 1, 11) 

Lectura  guiada  i   comprensió  de   textos   
i 

conclusions extretes de l’anàlisi
 i 

nostre àmbit lingüístic.  

obres  literàries, adap- tats  al  nivell, com  
a 

comparació  d’obres,  personatges,  temes  
i 

 Expressió   de   la  creativitat   literària  en  
la 

base  per  a  la  formació  de  la 
personalitat 

literària i del gaudi personal. 

autors literaris de diverses novel·les 
juvenils 

en la nostra llengua. (CCLI, CAA, SIEE, CEC) 

BL4.4.1. Analitza textos  seleccionats  com 
a 

forma d’aproximació a la literatura. 

redacció de textos. (act. 15, 27, 57) 

Selecció de lectures de manera autònoma 
o 

BL4.4.    Analitzar    i    identificar    els   
trets 

BL4.4.2. Identifica  els  trets essencials de 
la 

 

a proposta del professor, de la biblioteca   
o 

essencials de la cançó fent un comentari  
de 

cançó en valencià.  

d’altres àmbits. forma i contingut per a
 expressar 

  

 
Pràctica de diversos tipus de lectura. 

raonadament  les  conclusions  extretes, 
per 

mitjà de la formulació d’opinions 
personals. (CCLI, CAA, CEC, SIEE 

BL4.4.3. Realitza un comentari de forma i 
contingut per a expressar raonadament 
les conclusions extretes de l’anàlisi de  
cançons 

 



 

 

Tècniques d’elaboració de
 treballs 

 i  de   textos  literaris,  per  mitjà  
d’opinions 

 

personals,   de   redacció o   
investigació 

 personals.  

senzilla i supervisada sobre una lectura.    

Creació d’un dossier de lectura que   
incloga 

   

una  selecció  de  treballs  individuals  o    
en 

   

equip    i    una    fitxa    de    registre    de 
les 

   

creacions.    

Foment     de     l’hàbit     lector,     per  
mitjà 

   

d’iniciatives que impulsen  la realització   
de 

   

lectures amenes.    



 

 

 

 

Unitat 2 Una vida de novel·la. 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 
 

Contingu
ts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Gèneres  dialogats  de  la  comunicació 
oral, 

BL1.1. Participar activament
 i 

BL1.1.1. Participa activament
 en 

Interpretació  de  textos  narratius.  
(lectura 

formal   i   espontanis  (debat,  
conversació, 

respectuosament   en   col·loquis   i  
debats 

intercanvis  comunicatius  relacionats  
amb 

inicial) 

etc.). regulats per a prendre
 decisions 

temes actuals o pròxims als
 seus 

 

 col·lectives,   expressant   el    desacord   
de 

interessos. Narració oral de fets i sensacions 
personals. 



 

 

Responsabilitat i eficàcia en la resolució  
de 

manera  assertiva,  seguint  les   
indicacions 

 (act.19, 22) 

tasques. del moderador i exposant de  forma clara  
i 

BL1.1.2. Participa activament
 en 

 

 

Assumpció  de  distints  rols  en  equips   
de 

ordenada les conclusions, utilitzant el  
lèxic 

adequat al  nivell  educatiu i  les 
estratègies 

intercanvis comunicatius amb un registre 
formal, respectant les normes de cortesia  
i 

Manifestació raonada i argumentada de 
les opinions  i  preferències  pròpies.  (act.   
14, 

treball. d’interacció oral. (CCLI, CAA, CSC) les estratègies de la interacció oral. 36) 

Aplicació i avaluació de les propietats 
textuals en els intercanvis de 
comunicació oral   (adequació,   
coherència,   cohesió     i 

BL1.2. Participar en equips de treball per 
a aconseguir metes comunes assumint 
diversos rols amb eficàcia i  
responsabilitat. 

BL1.1.4. Participa activament en  
intercanvis comunicatius amb atenció a la 
pronúncia i la gestualitat. 

Participació activa en un joc de rol. (act. 
13, 48, 49) 

correcció). (CCLI, SIEE)  Pronúncia    acurada    de     paraules     
amb 

  BL1.2.1. Participa en equips de treball   
que 

diftongs i hiats. (act. 39-47) 



 

 

Utilització guiada de diccionaris i fonts 
d’informació en diferents suports. 

 
Aplicació dels coneixements de la 
tipologia  i de les propietats textuals en la 
producció oral de textos expositius, 
argumentatius i narratius. 

 
Aplicació de l’estàndard oral formal i l’ús 
d’un llenguatge no discriminatori en la 
producció de textos orals. 

 
Selecció     raonada    dels     materials   que 

BL1.3.       Interpretar       textos       orals     i 

audiovisuals de gèneres, tipologies i 
registres diferents, especialment 
narratius i descriptius, propis dels àmbits 
personal, acadèmic i literari, i pròxims als 
interessos de l’alumnat. Analitzar-ne les 
característiques formals i de contingut i 
els elements no verbals, especialment la 
gestualitat, la dicció i el to, utilitzant, amb 
l’ajuda del professorat, les estratègies de 
comprensió oral adequades al text i al 
propòsit de l’escolta, per a captar-ne el 
sentit global. (CCLI, CAA, CSC) 

tenen metes   comunes i assumeix diversos 

rols amb eficàcia i responsabilitat. 
 

BL1.2.3. Participa en equips de treball 
que tenen metes comu- nes i utilitza el 
diàleg per a resoldre conflictes i 
discrepàncies. 

 
BL1.3.1. Interpreta textos narratius orals 
i audiovisuals propis de l’àmbit personal, 
periodístic i literari. 

 
BL1.4.2. Produeix de forma oral textos 
narratius,     argumentatius     i     
expositius 

 

Lectura dramatitzada de textos. (act. 1, 
28, 47, 57, 58) 

 
Escolta de dictats amb les pauses 
marcades i reconeixement de sons que 
s’identifiquen correctament amb la seua 
representació gràfica. (act. 21) 

s’incloguen en el dossier d’aprenentatge. 

 
Anàlisi, aplicació i avaluació dels 
elements d’expressió oral no verbals, 
corporals i paralingüístics,       
especialment       de      la 

BL1.4. Produir de forma oral, 
individualment o en equip, textos breus 
de l’àmbit personal, acadèmic i social, de 
temes relacionats amb el currículum amb 
adequació, coherència, cohesió, 
correcció i 

utilitzant  les  estratègies  d’expressió  oral 
i 

els elements no verbals adequats a la 
situació comunicativa. 

 
BL1.5.1. Avalua amb l’ajuda del 
professorat 

 



 

 

 

pronúncia i de la gesticulació, amb l’ajuda 
dels companys i del professorat. 

el lèxic adequat al nivell, per a practicar 
aprenentatges lingüístics i estructurar el 
pensament, amb el suport de les TIC i 
l’ajuda del professorat. (CCLI, CAA, CSC, 
SIEE) 

 

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

i de guies les produccions orals pròpies i 
dels companys, atenent a la quantitat, 
qualitat, rellevància, pertinència i 
claredat i a les normes de prosòdia, per a 
progressar en la competència 
comunicativa oral. 

 

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure 

 

Contingu
ts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

La novel·la. BL2.1. Interpretar textos escrits en  
suports 

BL2.1.1.     Interpreta    textos     escrits    
en 

Interpretació  de  textos  narratius.  
(lectura 

 diversos  de  gèneres,  tipologies  i 
registres 

suports   diversos,   de   diferents   àmbits  
i 

inicial i act. 1, 35, 57, 58, 60) 

Les veus de la narració. diferents, especialment narratius
 i 

tipologies,   per   a   construir   el    
significat 

 

 descriptius,  propis   dels  àmbits  
personal, 

global i com a suport per a aprendre. Redacció de textos diversos. (act. 5, 20,  
22, 



 

 

Característiques bàsiques dels
 textos 

acadèmic  i  literari,  pròxims  als 
interessos 

 34, 42, 60, 61) 

narratius i expositius: funció 
comunicativa, estructura, marques 
lingüístiques, recursos verbals i no 
verbals, gèneres. 

de l’alumnat, analitzant les 
característiques 

formals i de contingut, utilitzant les 
estratègies de comprensió lectora per a 
construir el  significat global  i que   
servisca 

BL2.1.3. Interpreta  textos  escrits utilitzant 

les estratègies de comprensió lectora 
adequades al text i a l’objectiu de  la 
lectura. 

 
Recerca en diversos mitjans per a obtenir 
informació. (act. 2, 3, 20) 

Reflexió sobre la importància
 de 

per a aprendre. (CCLI, CAA, CSC)  Recerca d’informació en
 diccionaris 

l’escriptura en el
 desenvolupament 

 BL2.2.1.  Aplica  de  manera  autònoma  
les 

convencionals i telemàtics. (act. 2, 3, 7,  
10, 

personal, com a organitzador del 
pensament i instrument per a 
l’enriquiment del vocabulari. 

 
Selecció raonada dels textos produïts que 
s’inclouen en el dossier d’aprenentatge. 

BL2.2.  Planificar i  escriure textos narratius 

propis de l’àmbit personal, acadèmic i 
literari aplicant les propietats textuals i 
les estratègies comunicatives amb un 
llenguatge no discriminatori. (CCLI, CAA, 
CSC, SIEE) 

estratègies   de   planificació   en   el  procés 

d’escriptura. 
 

BL2.2.4. Escriu textos en suports diversos 
i de tipologies diferents tenint en compte 
la correcció lèxica. 

50-55) 
 

Distinció dels registres lingüístics. (act. 
26- 28, 56, 57) 

 
Elaboració  de   resums  a  partir  de   
textos 

 
Actuació eficaç en equips de treball: 
participar   en   la   creació   de   normes  
de 

BL2.3. Avaluar, amb l’ajuda del 
professorat  i  de  guies,  individualment  
i  en  equip, les 

 
BL2.2.5. Escriu textos utilitzant
 un 

expositius. (Repassa, Teoria) 



 

 

 
funcionament  de  l’equip;  interactuar 
amb 

produccions escrites pròpies i
 dels 

llenguatge no discriminatori.  

responsabilitat, interés, respecte
 i 

companys  com   a  eina  de  progrés  en   
la 

 

confiança; coresponsabilitzar-se
 del 

competència   comunicativa   escrita. 
(CCLI, 

BL2.3.1. Avalua les propietats textuals  
dels 

quadern  d’equip;  buscar  el  consens  i    
el 

CAA) textos escrits, pro- pis i d’altres, com a 
part 

suport   dels   altres,   usar   estratègies   
de 

 del procés de revisió que millora el 
resultat 

supervisió i resolució dels problemes, etc. BL2.5.  Realitzar amb creativitat  i 
correcció 

final. 

 projectes de treball individuals
 o 

 

Desenvolupament del sentit crític. cooperatius   sobre   temes   del 
currículum 

BL2.3.2.  Avalua  i  identifica  els  errors   
de 

 seguint les fases  del  procés d’un   
projecte 

correcció   ortogràfica    i    gramatical   
dels 

Emmagatzematge de  la informació  
digital. 

de  treball, per a obtenir un producte   
final 

textos escrits propis o aliens com a part 
del 

Valoració dels aspectes positius de  les   
TIC 

original, adaptar-lo als
 imprevistos, 

procés de revisió de l’escriptura. 

per a la cerca i el contrast d’informació. avaluar-los  adequadament  i  comunicar 
els 

 

 resultats obtinguts. (CAA, SIEE) BL2.5.1. Realitza amb creativitat i 
correcció 

Anàlisi  dels  mecanismes  gramaticals,   
del 

 projectes de treball individuals
 o 

lèxic especialitzat i dels
 recursos 

 cooperatius   sobre   temes   del 
currículum 

expressius.  seguint les fases d’elaboració. 

Utilització   guiada   de   diccionaris   i  
fonts 

 BL2.5.2. Utilitza diverses fonts 
d’informació 

d’informació en diferents suports.  per   a   realitzar   els   projectes   de 
treball, 

  contrasta    la    informació    i    detalla    
les 



 

 

Ús de les TIC per a col·laborar,   
comunicar- 

 referències. 

se i planificar   el treball.   

  BL2.6.1.    Realitza    projectes    de    
treball 

Producció    de    textos    escrits    
narratius 

 buscant,    seleccionant    i    contrastant   
la 

atenent a  les propietats textuals i   
d’acord 

 informació en  mitjans  digitals, i  la 
registra 

amb   les   característiques   dels    
diferents 

 en formats diversos. 

gèneres.   

  BL2.6.2. Comparteix informació
 i 

Aplicació     del     coneixement     sobre    
les 

 continguts digitals i utilitza les 
ferramentes 

propietats textuals (adequació, 
coherència, 

 de   comunicació   TIC   i   entorns    
virtuals 

i   cohesió  i   correcció)  en  l’escriptura   
de 

 d’aprenentatge 

textos diversos.   

Avaluació de produccions pròpies i 
alienes. 

  

Planificació   i  realització  de   projectes  
de 

  

treball individuals   i en  equip sobre  
temes 

  

del currículum.   



 

 

 

 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 
 

Continguts Criteris i competències 
clau 

Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Els pronoms personals. BL3.1.    Identificar    les    distintes   
categories 

BL3.1.1.    Identifica     les     distintes    
categories 

Identificació del  vocabulari  relacionat 
amb 

 gramaticals que componen un text; 
establir  la 

gramaticals que  componen un  text, estableix  
la 

els viatges. (act. 7-11) 

Els pronoms personals de concordança entre elles;
 classificar-les; 

concordança entre elles i les classifica.  

respecte. analitzar-les  morfològicament;  
reconéixer   el 

 Aplicació de l’ús de caixó i calaix. (act. 12) 

 paper   gramatical,   sintàctic   i   
semàntic que 

BL3.1.2. Identifica les categories gramaticals,  
les 

 

Els temps d’indicatiu: futur, futur perfet, 
condicional, condicional perfet i 
plusquamperfet. 

exerceixen    en    el    discurs,    i     
utilitzar-les 

correctament per a comprendre i 
crear textos. (CCLI) 

analitza morfològicament i reconeix el paper 
gramatical, sintàctic i semàntic que  exerceixen 
en el discurs. 

Identificació dels pronoms personals 
forts i de respecte. (act. 23-29, Repassa 
5)    Conjugació d’alguns temps d’indicatiu. 
(act. 

La síl·laba. BL3.2.  Crear  i  revisar  textos  
escrits  aplicant 

BL3.1.3.  Crea i  revisa textos  narratius  
utilitzant 

30-35, Repassa 7) 

 correctament  les  normes  
ortogràfiques  de la 

correctament les categories gramaticals.  

Els diftongs i els hiats. llengua. (CCLI, CAA)  Identificació dels diftongs i dels hiats.   
(act. 

 
La separació en síl·labes. 

L’antonímia. 

El registre literari. 

 
BL3.4. Explicar el canvi semàntic 
que afecta el significat de les 
paraules i les seues causes, i 
identificar-ne els mecanismes  per  
a diferenciar els usos connotatius i 
denotatius del llenguatge, així com 
reconéixer les relacions d’igualtat o 
semblança (camp semàntic)     que     
s’estableixen     entre      les 

BL3.2.1.   Crea   i   revisa   textos   escrits aplicant 

correctament les normes ortogràfiques de la 
llengua pròpies del nivell educatiu. 

 

BL3.3.1. Identifica els distints procediments de 
creació del lèxic, propis del nivell educatiu, per 
a enriquir el vocabulari. 

39-43, Repassa 5) 

 
Aplicació de les regles de separació de 
síl·labes. (act. 37, 38, 44-49, Repassa 6) 

 
Identificació dels antònims. (act. 50-55, 
Repassa 7) 

 paraules,  per  a  captar  el  sentit  
global   d’un 

text. (CCLI, CSC) 

BL3.6.1. Reconeix els elements de la 
comunicació que  intervenen en textos  
narratius  i expositius. 

Identificació de les característiques del 
registre literari. (act. 56, 57) 

 BL3.6.     Reconéixer     els     
elements     de   la 

També en els textos de l’àmbit literari.  

 comunicació     que     intervenen     en   
textos 

narratius i expositius i justificar si 
compleixen les propietats textuals 
adequades al nivell per a, després 
d’un procés de reflexió, fer un ús 

BL3.6.2. Justifica si els textos compleixen les 
propietats textuals per a, després d’un procés 
de reflexió, fer un ús adequat de la llengua 

 



 

 

 adequat de la llengua. (CCLI, CAA, 
CSC) 

  

 

 

Bloc IV. Educació literària. 

 

C
o
n
t
i
n
g
u
t
s 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 



 

 

 

La novel·la romàntica. BL4.1.   Realitzar   lectures  d’obres BL4.1.1.   Realitza   lectures    
d’obres 

Identificació   i   distinció    
dels 

 literàries a proposta del literàries a proposta del  
professorat 

elements de la comunicació 
en 

Autors i títols de novel·la romàntica. professorat, en silenci, en veu  alta adequades   al   nivell,   i  aplicant-
hi, 

gèneres literaris diversos. 
(act. 

 o  participant  en  dramatitzacions i amb supervisió,
 tècniques 

1, 4, 21, 22) 

Aproximació al coneixement d’altres 
mons (reals o imaginaris) a partir de la 
lectura. 

improvisacions de textos adequats 

al nivell, aplicant, amb supervisió, tècniques   expressives   i   
teatrals. 

expressives i teatrals. 

 
BL4.3.1. Exposa, en suports 
diversos, 

 
Enumeració de 
les característiques  de  la 
novel·la Utilització,  de  manera  progressivament  

autònoma  i  responsable, de 
(CCLI, SIEE, CEC) les   conclusions   fruit   de   l’anàlisi  

i 
romàntica i autors. (act. 16-
20, 

diferents tipus de biblioteca d’aula, de 
centre, pública i virtual. 

 comparació de novel·les d’autors  
de 

58, 59, Repassa 1-4, 0) 

 BL4.3. Exposar en suports  diversos diversos   indrets   del   nostre  
àmbit 

 

Lectura guiada i comprensió de textos i 
obres literàries, adequats al nivell, com a 
base per a la formació de la personalitat 
literària i del gaudi personal. 

les conclusions extretes de l’anàlisi 

i comparació d’obres, personatges, temes i autors literaris de 
diverses novel·les    juvenils    en    la  nostra 

lingüístic. 

 
BL4.4.1. Analitza textos 
seleccionats com   a   forma   
d’aproximació   a   la 

Expressió de la creativitat 
literària en la redacció de 
textos. (act. 22, 34, 60, 61) Selecció   de   lectures    de    manera   

autònoma   o   a   proposta     del 
llengua. (CCLI, CAA, SIEE, CEC) literatura.  

professorat, de la biblioteca o d’altres 
àmbits. 

  
BL4.4.2. Identifica els trets 
essencials 

 

Tècniques    d’elaboració    de     treballs    
personals,    de    redacció    o 

 de la novel·la romàntica juvenil.  

investigació senzilla i supervisada sobre 
una lectura realitzada. 

  
BL4.4.3.   Realitza   un   comentari 
de 

 

Creació d’un dossier de lectura que 
incloga una selecció de treballs 
individuals o en equip i una fitxa de 
registre de les lectures i les creacions 
literàries. 

 forma  i  contingut  per  a   expressar 

raonadament les conclusions 
extretes de l’anàlisi de novel·les 
per mitjà d’opinions personals 

 

Foment   de   l’hàbit   lector,  per  mitjà  
d’iniciatives   que  impulsen   la 

   

realització de lectures amenes.    

 

 

 



 

 

Unitat 3                                                                                                                                                                                És tot un personatge! 

 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 

 

C

o

n

t

i

n

g

u

t

s 

Criteris i competències 

clau 

Estàndards 

d’aprenentatge 

Descriptors i activitats  
Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques. BL1.1. Participar

 activament
 en 

BL1.1.1.    Participa    activament   en Interpretació
 
de 

 col·loquis i debats 
regulats per a prendre 

intercanvis  comunicatius relacionats narratius.    (lectura 
Assumpció de distints rols en equips de treball. decisions    col·lectives,    

expressant     el 
amb   temes   actuals   o   pròxims als inicial) 

 desacord  de  manera  
assertiva,  seguint 

  



 

 

 
Aplicació   i    avaluació   de   les   propietats    textuals    en    
els 

les indicacions del moderador i 
exposant 

seus interessos. Manifestació raonada
 i 

intercanvis    de    comunicació   oral    (adequació,  
coherència, 

de forma clara i ordenada
 les 

 argumentada  de  les  opinions  
i 

cohesió  i correcció). conclusions, utilitzant el lèxic adequat  
al 

BL1.1.2.    Participa    activament   
en 

preferències   pròpies.   (act.  
12, 

 nivell educatiu i les
 estratègies 

intercanvis   comunicatius   amb    
un 

22, 52, 53, 55) 

Ús de tècniques de memorització i retenció de  la    
informació: 

d’interacció oral. registre formal, respectant
 les 

 

esquemes senzills, taules i resums.  normes  de  cortesia i les  
estratègies 

Participació  activa en un joc   
de 

 BL1.2. Participar en equips de treball 
per 

de la interacció oral. rol. (act. 11, 12) 



 

 

Utilització   guiada   de    diccionaris   i   fonts   d’informació   
en 

a  aconseguir  metes  comunes 
assumint 

  

diferents suports. diversos rols amb eficàcia
 i 

BL1.1.3.    Participa    activament   
en 

Locució  (directa  o 
enregistrada) 

 responsabilitat; donar suport
 a 

intercanvis comunicatius
 amb 

amb especial atenció a la  
dicció, 

Utilització de les estratègies de comprensió oral en els textos 
narratius i descriptius. 

companyes    i    companys,   
demostrant 

empatia i    reconeixent    les    
seues aportacions  i   utilitzar   el   
diàleg   per a 

arguments raonats per a defensar  
les pròpies opinions. 

la pronunciació i el ritme. (act. 
15, 16) 

Producció  de  textos  orals  descriptius,  especialment  de  
per· 

resoldre conflictes i discrepàncies. 
(CSC) 

BL1.1.4.    Participa    activament   
en 

Pronúncia  acurada  de  
paraules 

sones.  
BL1.4. Produir de forma
 oral, 

intercanvis comunicatius
 amb 

atenció a la pronúncia i
 la 

amb ele i ele geminada. (act. 
42- 

45) 

Aplicació de l’estàndard oral formal i l’ús d’un llenguatge no individualment o en equip, textos  
breus 

dels àmbits personal, acadèmic  i  
social, 

gestualitat.  
Exposició dels
 coneixements 



 

 

discriminatori en la producció de textos orals. 
 

Aplicació de tècniques d’avaluació, autoavaluació i 
coavaluació 

de temes relacionats amb el  
currículum, 

especialment de tipologia textual 
instructiva i expositiva, utilitzant les 
estratègies     d’expressió     oral     i     els 

BL1.3.2. Interpreta textos 
narratius i descriptius, orals i 
audiovisuals, analitzant les 
característiques formals i de 
contingut i els  elements 

apresos, de forma adequada al 
context. (Repassa) 

en les produccions orals. elements    no    verbals   adequats   a   
la 

situació    comunicativa    i    a   
l’objectiu 

no verbals.  

Selecció raonada dels productes que s’incloguen en el  
portfolio. 

 
Aplicació de les característiques del llenguatge 
conversacional, dels principis de cooperació, de les habilitats 
socials en les formes de tractament i de respecte, 
especialment en situacions 

proposat,  amb  adequació,   coherència, 

cohesió, cor· recció i el lèxic adequat al 
nivell, per a practicar aprenentatges 
lingüístics i estructurar el pensament, 
amb el suport de les TIC i l’ajuda del 
professorat. (CCLI, CAA, CSC, SIEE) 

BL1.3.3. Interpreta textos 
narratius i descriptius orals i 
audiovisuals, utilitzant de manera 
autònoma les estratègies de 
comprensió oral adequades al text 
i al propòsit d’escolta. 

 

on es mostre l’acord i el  desacord i en    aquelles que propicien 

l’entrenament de l’assertivitat; en la identificació de 
problemes interpersonals, en la cerca de solucions, en 
l’anticipació de conseqüències i en la presa de decisions. 

BL1.5. Avaluar, amb l’ajuda del 
professorat i de l’ús de guies i  
gravacions, individualment i en equip,  
les   produccions   orals   pròpies   i   
dels 

BL1.4.3. Aplica  les  propietats 
textuals en la producció oral de 
textos narratius i descriptius. 

 

Utilització del lèxic del nivell educatiu i d’un llenguatge no 
discriminatori. 

 
Aplicació  de  les  estratègies  de  comprensió oral de
 man
era 

companys,    atenent    a    la    quantitat, 

qualitat, rellevància, pertinència i 
claredat i a les normes de prosòdia, 
per  a     progressar     en     la      
competència 

BL1.5.1. Avalua, amb l’ajuda del 
professorat i de guies, les 
produccions orals pròpies i dels 
companys, atenent a la quantitat, 
qualitat,   rellevància,   pertinència   
i 

 



 

 

 
conscient i reflexiva. comunicativa oral. (CCLI, CAA) claredat i a les normes de 

prosòdia, per a progressar en la 
competència comunicativa oral. 

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure 

 

C

o

n

t

i

n

g

u

t

s 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i 

activitats 

Els personatges. BL2.1.   Interpretar   textos   escrits  en BL2.1.1. Interpreta textos escrits en  
suports 

Interpretació   de   
textos 

 suports diversos de gèneres, tipologies diversos,  de  diferents  àmbits  i   
tipologies, 

narratius    i   
descriptius. 

Els tipus de personatges. i    registres    diferents,   especialment per  a  construir  el  significat  global  i  com 
a 

(lectura  inicial   i   act.  
1, 

 narratius   i   descriptius,   propis     dels suport per a aprendre. 15, 16, 32, 54, 56) 



 

 

Recursos lingüístics de la descripció. àmbits   personal,   acadèmic   i literari 

pròxims  als  interessos  de    l’alumnat, 

 
BL2.1.2.  Interpreta  textos  escrits 
analitzant 

 
Recerca en
 diversos 

Característiques bàsiques dels textos 
descriptius, funció comunicativa, 
estructura, marques lingüístiques, 
recursos verbals i no verbals, gèneres. 

 
Reflexió     sobre     la     importància     de      
l’escriptura     en    el 

analitzant les característiques formals i 

de contingut, utilitzant les estratègies de comprensió 
lectora per a construir el significat global i que servisca per 
a aprendre. (CCLI, CAA, CSC) 

els elements for· mals i de contingut 
propis del nivell acadèmic. 

 
BL2.2.1. Aplica de manera autònoma les 
estratègies   de   planificació   en   el    
procés 

mitjans per a obtenir 
informació. (act. 51-53) 

 
Recerca d’informació 
en diccionaris 

desenvolupament personal, com a 
organitzador del pensament i com a 
instrument per a l’enriquiment del 
vocabulari. 

 
BL2.2. Planificar i escriure textos narratius    i    descriptius    
propis      de 

d’escriptura. 

 
BL2.2.2. Escriu textos en suports diversos    
i 

convencionals   i  
telemà· 

tics. (act. 2, 46-49) 

Selecció raonada dels textos produïts que 
s’inclouen en el portfolio. 

 
Actuació eficaç en equips de treball: 
participar en la creació de normes de 
funcionament de l’equip; interactuar 
amb responsabilitat, interés, respecte i 
confiança; coresponsabilitzar- se del 
quadern d’equip; buscar el consens i el 
suport dels altres, usar estratègies de 
supervisió i resolució del problema, etc. 

 
Utilització de diferents tipus de 
biblioteques (d’aula, de centre, pública, 
personal, virtual) per a obtenir 
informació. 

l’àmbit   personal,   acadèmic   i literari 

aplicant les propietats textuals i les estratègies 
comunicatives amb un llenguatge no discriminatori. (CCLI, 
CAA, CSC, SIEE) 

 
BL2.3. Avaluar, amb l’ajuda del professorat i de guies, 
individualment i en equip, les produccions escrites pròpies 
i dels com· panys com a eina de progrés en la competència 
comunicativa escrita. (CCLI, CAA) 

de diverses tipologies tenint en compte 
l’adequació, coherència i cohesió. 

 
BL2.2.3. Escriu textos en suports diversos i  
de diverses tipologies tenint en compte la 
correcció ortogràfica i gramatical. 

 
BL2.2.4. Escriu textos en suports diversos i  
de diverses tipologies tenint en compte la 
correcció lèxica. 

 
BL2.2.5.      Escriu      textos      utilitzant     un 

Distinció entre 
descripció objectiva i 
subjectiva, general i 
detallada. (act. 15) 

 
Interpretació i anàlisi 
de les característiques 
de textos descriptius. 
(act. 13-17) 

 
Elaboració de textos 
descriptius de 
persones  i 

Desenvolupament del sentit crític. 
 

Ús d’eines digitals de cerca en pàgines 
web especialitzades, diccionaris   i   
enciclopèdies   en   línia,   bases  de   
dades,   etc., i 

BL2.5. Realitzar amb creativitat i correcció projectes de 
treball individuals o cooperatius sobre temes del 
currículum seguint les fases del procés d’un projecte de 
treball, per    a 

llenguatge no discriminatori. 

 
BL2.3.1. Avalua les propietats textuals dels 
textos escrits, propis i d’altres, com a part 
del procés de  revisió que millora el  
resultat 

personatges.    (act.    
14, 

56) 
 

Elaboració de resums 
a partir de
 textos 



 

 

 

visualització. 

 
Emmagatzematge de la informació 
digital. Valoració dels aspectes positius 
de les TIC per a la cerca i el contrast 
d’informació. 

 
Recerca, localització i extracció 
d’informació per a construir textos 
expositius, descriptius i narratius. 

 
Utilització guiada de diccionaris i fonts 
d’informació en diferents suports. 

 
Ús de les TIC per a col·laborar, comunicar-
se i planificar el treball. 

 
Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de les propietats textuals en la 
producció escrita de textos narratius i 
descriptius. 

 
Producció de textos escrits narratius i 
descriptius atenent a les propietats 
textuals i d’acord amb les 
característiques dels diferents gèneres. 

 
Ús de processadors de textos en 
l’escriptura. 

 
Aplicació del coneixement sobre les 
propietats textuals (adequació, 
coherència, i cohesió i correcció) en 
l’escriptura de textos diversos. 

 
Avaluació de produccions pròpies i alienes. 

 
Planificació i realització de projectes de 
treball individuals i en equip sobre temes 
del currículum. 

obtenir un producte final original, adaptar-lo als 
imprevistos, avaluar-lo adequadament i comunicar els 
resultats obtinguts. (CAA, SIEE) 

 
BL2.6. Realitzar projectes de treball individuals i en equips 
cooperatius, sobre temes del currículum, buscant i 
seleccionant informació en mitjans digitals de forma 
contrastada; crear continguts per mitjà d’aplicacions 
informàtiques, i col- laborar i comunicar amb altres filtrant 
i compartint informació i continguts digitals de forma 
segura i responsable. (CD, CAA, SIEE) 

final. 

 
BL2.3.2. Avalua i identifica els errors de 
correcció ortogràfica i gramatical dels 
textos escrits propis o aliens com a part del 
procés de revisió de l’escriptura. 

 
BL2.5.1. Realitza amb creativitat i correcció 
projectes de treball individuals o  
cooperatius sobre temes del currículum 
seguint les fases d’elaboració. 

 
BL2.6.2. Comparteix informació i 
continguts digitals i utilitza les eines  de  
comunicació TIC i entorns virtuals 
d’aprenentatge. 

expositius. (act. 5, Re· 
passa) 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 

 



 

 

Conting

uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

El present de subjuntiu. BL3.1. Identificar les distintes categories 
gramaticals que com· ponen un text, 
establir     la     concordança     entre    elles, 

BL3.1.2. Identifica les categories 
gramaticals, les analitza 
morfològicament i reconeix   el   paper   
gramatical,   sintàctic i 

Identificació del vocabulari relacionat amb 
herois i heroïnes. (act. 6-8) 



 

 

 

Els pronoms febles. classificar-les,
 analitzar·
les 

semàntic que exerceixen en el discurs. Diferenciació entre veure i Beure. (act. 9) 

 morfològicament,    reconéixer    el     
paper 

  

La  substitució  de  sintagmes  per 
pronoms 

gramatical,     sintàctic     i     semàntic    
que 

BL3.1.3.  Crea  i  revisa  textos  narratius     
i 

Classificació i producció de
 mots 

febles. exerceixen    en    el    discurs    i  
utilitzar·les 

descriptius  utilitzant pertanyents  a  diferents  camps 
semàntics. 

 correctament   per   a   comprendre   i 
crear 

 (act. 49) 

L’escriptura  dels  pronoms  febles:  ús    
del 

textos. (CCLI) correctament les categories gramaticals.  

guionet i de l’apòstrof.   Identificació de neologismes. (act. 46-49) 

 BL3.2. Crear i revisar textos escrits 
aplicant 

BL3.2.1. Crea i revisa textos escrits 
aplicant 

 

La   lletra   ele   i   la   lletra   composta    
ele 

correctament les normes ortogràfiques   
de 

correctament les  normes  ortogràfiques 
de 

Reconeixement  del  present  de subjuntiu 
i 

geminada. la llengua. (CCLI, CAA) la llengua pròpies del nivell educatiu. dels seus morfemes. (act. 18-21, Repassa 
6) 

Vocabulari relacionat amb
 herois i heroïnes. 

BL3.3. Identificar i distingir els distints 
procediments de creació del lèxic, propis 
del   nivell   educatiu,   per   a   enriquir     
el 

BL3.3.1. Identifica els distints 
procediments de creació del lèxic, propis 
del nivell educatiu per a enriquir el 
vocabulari. 

Identificació i ús dels pronoms febles. 
(act. 23-33, Repassa 4, 5) 

Ús de veure i beure. vocabulari. (CCLI, CAA)  Aplicació de les normes d’ús del guionet     
i 

 
Els neologismes. 

 
Reconeixement dels elements de la  
situació comunicativa i de les propietats 
textuals en textos narratius i descriptius. 

 
Anàlisi de la coherència, cohesió i 
adequació textual. 

 
BL3.5. Identificar subjecte i predicat en 
l’oració simple, així com els complements 
del verb adequats al nivell, per mitjà de 
l’anàlisi morfosintàctica, per a expressar-
se i redactar textos expositius i instructius 
de diverses modalitats oracionals amb 
major correcció i propietat. (CCLI, CAA) 

 
BL3.6.    Reconéixer    els    elements    de la 

BL3.5.1.  Identifica  l’estructura  de  l’oració 

simple: subjecte, predicat i complements 
del verb, per a expressar·se i redactar 
textos narratius i descriptius amb major 
correcció i propietat. 

 
BL3.6.1. Reconeix els elements de la 
comunicació que intervenen en textos 
narratius, descriptius i expositius. També 
en els textos de l’àmbit literari. 

de  l’apòstrof en l’escriptura dels   pronoms 

febles. (act. 34-41, Repassa 4) 
 

Substitució de sintagmes per pronoms 
febles. (act. 25-31) 

 
Identificació de paraules que  s’escriuen 
amb ele i ele geminada. (act 42-45, 
Repassa 7) 

La diversitat lingüística a Europa. 
 

El plurilingüisme i la realitat plurilingüe a 
Europa. 

 
Reconéixer els gentilicis d’Europa. 

comunicació   que   intervenen   en    textos 

narratius, descriptius i expositius i 
justificar si compleixen les propietats 
textuals adequades al nivell per a, 
després d’un procés de reflexió, fer un ús 
adequat de la llengua. (CCLI, CAA, CSC) 

 
BL3.6.2. Justifica si els textos  compleixen 
les propietats textuals per a, després d’un 
procés de reflexió, fer un ús adequat de 
la llengua. 

Reconeixement de les llengües d’Europa. 
(act. 50-53) 

 BL3.7. Desenvolupar una
 actitud 

  

 respectuosa cap a la diversitat de la 
llengua 

  

 i el nostre entorn plurilingüe i 
pluricultural. 

  

 (CCLI, CSC)   

 

 



 

 

Bloc IV. Educació literària.



 

 

 

 

Con

ting

uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

La novel·la d’aventures. BL4.1.   Realitzar   lectures d’obres BL4.1.1.  Realitza  lectures  d’obres  literàries 
a 

Identificació  i  distinció  dels  elements de 
la 

 literàries a proposta del proposta  del  professorat,  en  silenci,  en  
veu 

comunicació  en  gèneres  literaris  
diversos. 

Autors i títols de novel·les d’aventures. professorat, en silenci, en veu alta alta    o    participant    en     dramatitzacions    
i 

(act. 1, 3, 54) 

 o participant  en  dramatitzacions i improvisacions de textos  adequats al nivell,   
i 

 

Autors clàssics: Homer. improvisacions de textos adequats 

al  nivell, aplicant, amb supervisió, 

aplicant·hi, amb supervisió,
 tècniques 

expressives i teatrals. 

Enumeració de les característiques de la 
novel·la d’aventures. (act. 54, Repassa 10) 

Herois i heroïnes de la mitologia grega. tècniques   expressives   i  teatrals. 

(CCLI, SIEE, CEC) 

 
BL4.31.    Exposa,    en    suports    diversos,  
les 

 
Enumeració   d’alguns   autors   i   títols     
de Els personatges literaris en la narrativa.  

BL4.3. Exposar en suports diversos 
conclusions  fruit  de  l’anàlisi  i  comparació 
de 

novel·les juvenils d’autors literaris de  
diverses 

novel·les  d’aventures. (act.  16, 55, 
Repassa 

10) Aproximació al coneixement d’altres 
mons  (reals o imaginaris) a partir de la 
lectura. 

 

Utilització, de manera progressivament 
autònoma i responsable, de diferents 
tipus de biblioteca (d’aula, de centre, 
pública i virtual). 

les      conclusions      extretes     de 

l’anàlisi i comparació d’obres, 
personatges, temes i autors literaris 
de diverses novel·les juvenils en la 
nostra llengua. (CCLI, CAA, SIEE, CEC) 

procedències del nostre àmbit lingüístic. 

 
BL4.4.1. Analitza textos seleccionats com a 
forma d’aproximació a la literatura. 

 
BL4.4.2. Identifica els trets essencials de la 
novel·la d’aventures i molt especialment de  
la 

 
Enumeració d’alguns personatges de la 
mitologia clàssica. (act. 8, 10, 16, 32) 

 
Expressió de la creativitat literària en la 
redacció de  textos. (act. 14, 33, 56) 

Lectura guiada i comprensió de textos i 
obres literàries adequats al nivell com a 
base per a la formació de la personalitat 
literària i del gaudi personal. 

BL4.4.   Analitzar   i   identificar  els 

trets essencials de la novel·la 
d’aventures, realitzant un comentari 
de forma i de contingut per  a  
expressar  raonadament les 

descripció de personatges reals i imaginaris. 

 
BL4.4.3. Realitza un comentari de forma i 
contingut per a ex· pressar raonadament les 
conclusions   extretes   de   l’anàlisi   de   
textos 

 

Selecció de lectures de manera 
autònoma o a proposta del professor, de 
la biblioteca o d’altres àmbits. 

conclusions extretes, per mitjà  de 

la formulació d’opinions 
personals. (CCLI, CAA, CEC, SIEE) 

literaris, per mitjà d’opinions personals.  

Tècniques d’elaboració de treballs 
personals, de 

   

redacció    o  investigació  senzilla  i  
supervisada 

   

sobre una lectura.    

Creació  d’un  portfolio  de  lectura  que  
incloga 

   

una selecció de treballs individuals o en 
equip   i 

   

una fitxa de registre de les creacions.    

Foment de l’hàbit lector, per mitjà   
d’iniciatives 

   



 

 

que impulsen  la realització de lectures 
amenes. 

   



 

 

 
    

 

 

Unitat 4 Viure del conte 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 
 

Contingu
ts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 
Gèneres  dialogats  de  la  comunicació 
oral, 

BL1.1. Participar activament i BL1.1.1. Participa activament
 en 

Interpretació  de  textos  narratius.  
(lectura formals i espontanis. respectuosament  en  col·loquis     i  debats intercanvis  comunicatius  relacionats  

amb 
i/o audició  inicial, act. 59, 62, Repassa 1) 

 regulats per a prendre decisions temes actuals o pròxims als
 seus 

 
Responsabilitat i eficàcia en la resolució  
de 

col·lectives,   expressant   el    desacord   de interessos. Narració oral de fets i sensacions 
personals. tasques. manera  assertiva,  seguint  les   indicacions  (act. 13, 61) 

 del  moderador, exposant  de forma clara  i BL1.1.2. Participa activament
 en 

 
Assumpció de distints rols en equips de 
treball. 

ordenada les conclusions i utilitzant el 
lèxic 

adequat al nivell educatiu i les estratègies 
d’interacció oral. (CCLI, CAA,  CSC) 

intercanvis comunicatius amb un registre 
formal, respectant les normes de cortesia 
i les estratègies de la interacció oral. 

Manifestació raonada i argumentada de 
les opinions i preferències pròpies. (act. 
5, 7, 57, 58) 

Aplicació   i   avaluació   de   les    
propietats 

   
textuals  en els  intercanvis  de 
comunicació 

BL1.2. Participar en equips de treball per  a BL1.2.1. Participa en equips de treball   
que 

Participació activa en un joc de rol. (act. 
13, oral   (adequació,  coherència,  cohesió

 
i correcció). 

aconseguir     metes     comunes,   
assumint 

diversos rols amb eficàcia i 
responsabilitat. (CCLI, SIEE) 

tenen metes  comunes  i  assumeix 
diversos 

rols amb eficàcia i responsabilitat. 

58) 
 

Pronúncia acurada de paraules amb  
accent 

Utilització guiada de diccionaris i fonts 
d’informació en diferents suports. 

 
BL1.4. Produir de forma oral, 

BL1.4.2.   Produeix   de   forma   oral  
textos 

narratius, argumentatius i
 expositius 

i sense accent. (act. 38•49) 

 individualment o en equip, textos breus 
de 

l’àmbit personal, acadèmic i social, de 
temes  relacionats  amb  el  currículum 
amb 

utilitzant  les  estratègies  d’expressió  oral 
i 

els elements no verbals adequats a la 
situació comunicativa. 

Lectura dramatitzada de textos. (act. 1, 
20, 59, 62)  adequació, coherència, cohesió, correcció i 

el lèxic adequat al nivell, per a practicar 
aprenentatges lingüístics i estructurar el 
pensament, amb el suport de les TIC i 
l’ajuda del professor. (CCLI, CAA, CSC, 
SIEE) 

 
BL1.5. Avaluar, amb ajuda del professorat 
i de       l’ús       de       guies      i      gravacions, 

 
BL1.5.1. Avalua, amb l’ajuda del 
professorat i de guies, les produccions  
orals pròpies i dels companys, atenent la 
quantitat, qualitat, rellevància, 
pertinència  i claredat i les normes de 
prosòdia, per a progressar en la 
competència comunicativa oral. 

Narració oral de contes i llegendes. (act. 
60, 64) 

 
Escolta de dictats amb les pauses 
marcades i reconeixement de sons que 
s’identifiquen correctament amb la seua 
representació gràfica. (act. 20, 50) 

 individualment i  en  equip, les produccions   
 orals  pròpies  i  dels  companys,  atenent la   
 quantitat, qualitat, rellevància,  pertinència   



 

 

 

 i claredat i les normes de prosòdia, per a 
progressar en la competència 
comunicativa oral. (CCLI, CAA) 

  

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure 
 

C
o
nt
in
g
ut
s 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

El conte. BL2.1. Interpretar textos escrits en suports BL2.1.3.  Interpreta  textos  escrits  utilitzant Interpretació   de   textos   
narratius. 

 diversos  de  gèneres,  tipologies i registres les   estratègies de   comprensió   lectora (lectura inicial i act. 2•4, 16, 17,   
59, 

Les parts d’un conte. diferents, especialment narratius i adequades al text i a l’objectiu de la lectura. 62, Repassa 1) 



 

 

 descriptius,  propis  dels  àmbits   personal,   

Els tipus de conte. acadèmic i  literari, pròxims  als  interessos 

de l’alumnat, analitzant les 

BL2.2.1. Aplica de manera autònoma les 
estratègies   de   planificació   en   el   
procés 

Redacció de textos diversos. (act. 
5, 6, 21, 52, 59, 61, 63) 

Autors 

de 

contes. 

La 

cohesió. 

Els mecanismes de referència. 

característiques  for-  mals  i  de contingut, 

utilitzant les estratègies de comprensió lectora 
per a construir el significat global i que 
servisquen per a aprendre. (CCLI, CAA, CSC) 

d’escriptura. 

 
BL2.2.4. Escriu textos en suports diversos i  
de diverses tipologies tenint en compte la 
correcció lèxica. 

 
Recerca en diversos mitjans per a 
obtenir  informació.  (act.  2,  14, 
15, 

60, 61) 
 

Recerca  d’informació  en 
diccionaris Característiques bàsiques dels textos 

narratius i expositius: funció 
comunicativa, estructura, marques 
lingüístiques, recursos verbals i no 
verbals. 

 
Reflexió sobre la importància de 
l’escriptura en el desenvolupament 
personal, com a organitzador del 
pensament i com a instrument per a 
l’enriquiment del vocabulari. 

 
Selecció raonada dels textos produïts que 
s’inclouen en el dossier. 

BL2.2. Planificar i escriure textos  narratius 

propis de l’àmbit personal, acadèmic i literari 
aplicant les propietats textuals i les estratègies 
comunicatives amb un llenguatge no 
discriminatori. (CCLI, CAA, CSC, SIEE) 

 
BL2.3. Avaluar, amb ajuda del professorat i de 
guies, individualment i en equip, les 
produccions escrites pròpies i dels com- panys 
com a eina de progrés en la competència 
comunicativa escrita. (CCLI, CAA) 

BL2.2.5. Escriu textos utilitzant un  
llenguatge no discriminatori. 

 
BL2.3.1. Avalua les propietats textuals dels 
textos escrits, pro- pis i d’altres, com a part 
del procés de revisió que millora el resultat 
final. 

 
BL2.3.2. Avalua i identifica els errors de 
correcció ortogràfica i gramatical dels 
textos escrits propis o aliens com a part del 
procés de revisió de l’escriptura. 

convencionals i telemàtics. (act. 2, 
15, 38•49, 53•55) 

 
Interpretació de textos de l’àmbit 
acadèmic i obtenció d’informació. 
(act. 15) 

 
Elaboració de resums o 
adaptacions a partir de textos 
narratius. (act. 4,  6, 59, 60, 62, 
Repassa i teoria del llibre de 
l’alumne) 

Actuació eficaç en equips de treball: 
participar en la creació de normes de 
funcionament de l’equip; interactuar 
amb responsabilitat, interés, respecte i 
confiança; coresponsabilitzar-se del 
quadern d’equip; buscar el consens i el 
suport dels altres, usar   estratègies   de   
supervisió   i   resolució  de 

 

BL2.5. Realitzar amb creativitat i correcció 
projectes de treball individuals o cooperatius 
sobre temes del currículum, seguint les fases 
del procés d’un projecte de treball, per a 
obtindre un producte final original;     
adaptar•lo     als     imprevistos, 

BL2.5.1. Realitza amb creativitat i 
correcció projectes de treball individuals o  
cooperatius sobre temes del currículum, 
seguint les fases d’elaboració. 

 
BL2.5.2. Utilitza diverses fonts 
d’informació per   a   realitzar   els   
projectes   de   treball, 

 



 

 

 

problemes, etc. Desenvolupament 

del sentit crític. 

Emmagatzematge de la informació digital. 
Valoració dels aspectes positius de les TIC per a 
la cerca i contrast d’informació. 

 
Utilització guiada de diccionaris i fonts 
d’informació en diferents suports. 

 
Ús de les TIC per a col·laborar, comunicar•se i 
planificar   el treball. 

 
Producció de textos escrits narratius atenent les 
propietats textuals i d’acord amb les 
característiques dels diferents gèneres. 

 
Aplicació del coneixement sobre les propietats 
textuals (adequació, coherència i cohesió) en 
l’escriptura de textos diversos. 

 
Avaluació de produccions pròpies i alienes. 

 
Planificació i realització de projectes de treball 
individuals i en equip sobre temes del 
currículum. 

avaluar-los adequadament i comunicar els resultats 
obtinguts. (CAA, SIEE) 

c
o
n
t
r
a
s
t
a 
r
e
f
e
r
è
n
c
i
e
s
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la infor
maci
ó 

i detalla 

 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 

 

Contingu
ts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 



 

 

El vocabulari relacionat amb la salut i les BL3.1.  Identificar  les  distintes   categories BL3.1.2. Identifica les
 categories 

Identificació del  vocabulari  relacionat 
amb 

malalties. gramaticals   que   com-   ponen   un     text; gramaticals, les analitza morfològicament  
i 

la salut. (act. 8•15) 

 establir     la     concordança     entre    elles; reconeix   el   paper   gramatical,   sintàctic 
i 

 

L’ús de mèdic i metge. classificar•les; analitzar-les semàntic que exerceixen en el discurs. Aplicació de l’ús de mèdic i metge. (act. 
12) 

 morfològicament;    reconéixer    el     paper   

L’estructura de l’oració. gramatical,     sintàctic     i     semàntic    
que 

exerceixen   en   el   discurs,   i   
utilitzar•les 

BL3.1.3. Crea i revisa textos narratius 
utilitzant     correctament     les   
categories 

Identificació  de  l’estructura  d’una  
oració. 



 

 

 

L’estructura del subjecte. correctament   per   a   comprendre   i 
crear 

gramaticals. (act. 22•34, Repassa 3) 

 textos. (CCLI)   

Tipus d’oracions simples.  BL3.2.1. Crea i revisa textos escrits 
aplicant 

Identificació  de  les  oracions  simples. 
(act. 

 BL3.2. Crear i revisar textos escrits  
aplicant 

correctament les  normes  ortogràfiques 
de 

29•34, Repassa 4) 

L’imperfet de subjuntiu. correctament les normes ortogràfiques   
de 

la llengua pròpies del nivell educatiu.  

 la llengua. (CCLI, CAA)  Conjugar i emprar l’imperfet  de   
subjuntiu. 

L’accentuació.  BL3.3.1 Identifica els distints 
procediments 

(act. 35•37, Re- passa 5) 

 BL3.4. Explicar el canvi semàntic que 
afecta 

de   creació   del   lèxic,   propis    del    
nivell 

 

Les normes d’accentuació. el   significat  de   les   paraules   i  les 
seues 

educatiu per a enriquir el vocabulari. Aplicació de les normes d’accentuació. 
(act. 

 causes, identificar els seus mecanismes 
per 

 38•52, Repassa 6) 

Les paraules compostes. 
 

La nostra llengua entre les llengües del 
món. 

 
El manteniment de l’ús de la nostra  
llengua. 

a    diferenciar    els    usos    connotatius     i 

denotatius del llenguatge, així com 
reconéixer les
 relacions 
d’igualtatsemblança (camp semàntic) 
que s’estableixen entre les paraules, per 
a captar el sentit global d’un text. (CCLI, 
CSC) 

 
BL3.6.    Reconéixer    els    elements    de la 

BL3.6.1. Reconeix els elements de la 
comunicació que intervenen en textos 
narratius, expositius i de l’àmbit literari. 

 
BL3.6.2. Justifica si els textos 
acompleixen les propietats textuals per a, 
després d’un procés de reflexió, fer un ús 
adequat de la llengua. 

 
Identificació de les paraules compostes. 
(act. 53•55, Repas- sa 7, 8) 

 
Coneixement de la situació de la nostra 
llengua entre les llengües del món. (act. 
57, 58, Repassa 9) 

 comunicació   que   intervenen   en    
textos 

  

 narratius     i     expositius     i     justificar   
si 

  

 acompleixen les propietats
 textuals 

  

 adequades  al  nivell,  per  a,  després   
d’un 

  

 procés de reflexió, fer un ús adequat de   
la 

  

 llengua. (CCLI, CAA, CSC)   

` 

 



 

 

Bloc IV. Educació literària. 

 

C
o
n
t
i
n
g
u
t
s 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

El conte. BL4.1.  Realitzar lectures  d’obres literàries BL4.1.1.  Realitza  lectures  d’obres  literàries    
a 

Interpretació de
 textos 

 a proposta del professor en silenci, en veu proposta del  professor adequades  al  nivell  i 
hi 

narratius. (2•4, 16, 17, 59,  
62, 

Autors i títols de contes. alta   o   participant   en   dramatitzacions i aplica,  amb  supervisió,  tècniques  expressives 
i 

Repassa 1) 

 improvisacions    de    textos    adequats  al teatrals.  

La llegenda. nivell, aplicant, amb supervisió,  tècniques  Enumeració de
 les 

 expressives i teatrals. (CCLI, SIEE, CEC) BL4.3.1.    Exposa,    en    suports    diversos,   
les 

característiques   del   conte    
i 

Autors i títols de llegendes.  
BL4.3.   Exposar   en   suports   diversos les 

conclusions fruit de  l’anàlisi i la comparació    
de 

contes i llegendes d’autors de di- versos  
indrets 

dels  autors.  (act.  3•4, 
16•17, 

Repassa) Aproximació al coneixement d’altres mons 
(reals   o 

conclusions extretes de l’anàlisi i 

comparació d’obres, personatges, temes  i 

del nostre àmbit lingüístic  
Expressió    de     la    
creativitat 



 

 

 

imaginaris) a partir de la lectura. autors    literaris    de    diverses    novel·les BL4.4.1.   Analitza   textos   seleccionats   com   
a 

literària    en    la    redacció  
de 

 juvenils  en  la  nostra  llengua.  (CCLI, CAA, forma d’aproximació a la literatura. textos. (act. 6, 21, 52, 63) 

Utilització de diferents  tipus  de 
biblioteca:   d’aula, 

SIEE, CEC)   

de centre, pública i virtual.  BL4.4.2. Identifica els trets essencials del conte 
i 

Enumeració de
 les 

 BL4.4. Analitzar i identificar. de la llegenda. característiques de la 
llegenda. 

Lectura  guiada   i   comprensió  de   textos   
i  obres 

  (act. 59• 61, Repassa 10) 

literàries.  BL4.4.3.   Realitza   un   comentari   de   forma   
i 

 

  contingut   per   a   expressar   raonadament  
les 

 

Selecció  de  lectures   de   manera   
autònoma  o   a 

 conclusions   extretes   de   l’anàlisi   de   contes 
i 

 

proposta   del  professor, de  la biblioteca 
o d’altres 

 llegendes per mitjà d’opinions personals.  

àmbits.    

Tècniques  d’elaboració  de  treballs  
personals,   de 

   

redacció i/o    

investigació senzilla i supervisada sobre 
una lectura 

   

realitzada.    

Creació  d’un  dossier  de  lectura  que  
incloga   una 

   

selecció de treballs individuals o en equip 
i una fitxa 

   

de registre de les creacions.    



 

 

Foment de l’hàbit lector, per mitjà 
d’iniciatives  que 

   

impulsen la lectura d’obres amenes    

 

 

Unitat 5 Tinc totes les cartes 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 
 

Contingu
ts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 
Responsabilitat i eficàcia en la resolució  
de 

BL1.1. Participar activament i BL1.1.1. Participa activament en Interpretació  de  textos  narratius  
(lectura tasques. respectuosament   en   col·loquis   i  debats intercanvis  comunicatius  relacionats  amb i/o audició inicial). 

 regulats per a prendre decisions temes actuals o pròxims als seus interessos  
Assumpció  de  distints  rols  en  equips   
de 

col·lectives,   expressant   el    desacord   de  Manifestació raonada i argumentada de 
les treball. manera  assertiva,  seguint  les   indicacions BL 1.1.2. Participa activament en opinions i  preferències  pròpies (act.  6, 
13,  del moderador i exposant de  forma clara  i intercanvis  comunicatius  amb  un registre 14, 19). 

Aplicació   i   avaluació   de   les    
propietats 

ordenada les conclusions, utilitzant el  lèxic formal, respectant les normes de cortesia  i  



 

 

 

textuals  en els  intercanvis  de 
comunicació 

adequat al  nivell  educatiu i  les 
estratègies 

les estratègies de la interacció oral. Participació activa en un joc de rol (act. 
14). 

oral   (adequació,  coherència,  cohesió
 
i 

d’interacció oral. (CCLI, CAA, CSC)   

correcció).  BL1.2.1. Participa en equips de treball   
que 

Pronúncia acurada de paraules amb 
dièresi 

 BL1.2.  Participar  en  equips  de  treball 
per 

tenen metes   comunes i assumeix 
diversos 

(act. 49-53). 

Utilització   guiada   de   diccionaris   i  
fonts 

aconseguir     metes     comunes,   
assumint 

rols amb eficàcia i responsabilitat.  

d’informació en diferents suports. diversos rols amb eficàcia i 
responsabilitat. 

 Pronúncia acurada de paraules amb j, tj, g 
i 

 (CCLI, SIEE) BL1.4.2.   Produeix   de   forma   oral  
textos 

tg (act. 37-48). 

Aplicació dels coneixements de la  
tipologia 

 narratius, argumentatius i
 expositius 

 

i de les propietats textuals en la   
producció 

BL1.5. Avaluar, amb ajuda del professorat 
i 

utilitzant  les  estratègies  d’expressió  oral 
i 

Escolta de dictats amb les pauses  
marcades 

oral de textos expositius i narratius. de l’ús de guies i
 gravacions, 

els   elements   no   verbals   adequats   a  
la 

i reconeixement de sons que  
s’identifiquen 

 individualment i  en  equip, les 
produccions 

situació comunicativa. correctament  amb  la  seua   
representació 

Aplicació  de  l’estàndard  oral  formal  i 
l’ús 

orals  pròpies  i  dels  companys,  atenent 
a 

 gràfica (act. 27, 46, 62). 



 

 

d’un   llenguatge   no   discriminatori   en  
la 

criteris  de  quantitat,  qualitat, 
rellevància, 

BL1.5.1. Avalua, amb l’ajuda
 del 

 

producció de textos orals. pertinència  i  claredat  i  a  les  normes   
de 

professorat   i   de   guies,   les  
produccions 

 

 prosòdia, per a progressar en
 la 

orals pròpies i dels companys, atenent a  
la 

 

Anàlisi, aplicació i avaluació dels elements 
d’expressió   oral   no   verbals,   corporals  
i 

competència    comunicativa    oral.    
(CCLI, 

CAA) 

quantitat, qualitat, rellevància, 
pertinència  i claredat i a les normes de 
prosòdia, per   a 

 

paralingüístics, especialment de
 la 

 progressar en la competència 
comunicativa 

 

pronuncia i de  la gesticulació, amb   
l’ajuda 

 oral.  

dels companys i del professor    

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure 

 

Contingut
s 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

La carta. BL2.2.    Planificar    i    escriure BL2.1.1.   Interpreta   textos   escrits   en     
suports 

Interpretació de
 textos 

 textos    narratius    propis     de diversos,  de  diferents  àmbits  i  tipologies,  per 
a 

narratius (lectura inicial i 
act. 

Els tipus de carta. l’àmbit   personal,   acadèmic  i construir  el  significat global i  com a suport per  
a 

1-4). 

 literari,  aplicant  les propietats aprendre.  

Característiques    bàsiques    dels    textos    narratius:     
funció 

textuals i les estratègies  Redacció  de  textos 
diversos 



 

 

comunicativa,   estructura,   marques    lingüístiques,   
recursos 

comunicatives amb
 un 

BL2.1.3.   Interpreta   textos   escrits   utilitzant 
les 

(act. 5, 18, 47, 62, 63). 

verbals  i no verbals, gèneres. llenguatge   no   
discriminatori. 

(CCLI, CAA, CSC, SIEE) 

estratègies de  
Recerca  en  diversos  
mitjans Reflexió sobre la importància de l’escriptura en el 

desenvolupament personal, com a organitzador del 
pensament i instrument per a l’enriquiment del vocabulari. 

 
BL2.3. Avaluar, amb ajuda 
del professorat i de
 guies, 

comprensió lectora adequades al text i a 
l’objectiu 

de la lectura. 

per    a    obtenir   
informació 

(act. 12). 
 individualment  i  en  equip, 

les 

produccions  escrites  pròpies 
i 

BL2.2.1.     Aplica     de     manera     autònoma   
les 

Recerca d’informació
 en 



 

 

 

Selecció  raonada dels  textos  produïts  que s’inclouen en
 
el 

dels com- panys, com a eina 
de 

estratègies de planificació en el
 procés 

diccionaris   convencionals   
i 

portfolio. progrés    en    la   
competència 

d’escriptura. telemàtics (act. 7-12, 48). 

 comunicativa    escrita.    
(CCLI, 

  

Actuació eficaç en equips de treball: participar en la creació  
de 

CAA) BL2.2.4.  Escriu  textos  en   suports  diversos  i   
de 

Distinció dels
 registres 

normes    de    funcionament    de    l’equip;    interactuar    
amb 

 diverses tipologies, tenint en  compte la  
correcció 

lingüístics   (act.   1-2,   6, 
54- 

responsabilitat, interés, respecte i
 confiança; 

BL2.5. Realitzar amb 
creativitat 

lèxica. 59). 

coresponsabilitzar-se del quadern d’equip; buscar el consens   
i 

i correcció projectes de  
treball 

  

el suport dels altres, usar estratègies de supervisió i    
resolució 

individuals o cooperatius 
sobre 

BL2.2.5. Escriu textos utilitzant  un  llenguatge   
no 

Interpretació   de   textos  
de 

del problema, etc. temes  del  currículum  
seguint 

discriminatori. l’àmbit  acadèmic  i 
obtenció 

 les    fases    del    procés    
d’un 

 d’informació (act.  17, 24-
33, 

Emmagatzematge de la informació digital. Valoració dels 
aspectes positius de les TIC per a la cerca i contrast 
d’informació. 

projecte    de    treball,    per   
a 

obtindre un producte final 
original; adaptar-lo
 als 

BL2.3.2. Avalua i identifica els errors de 
correcció ortogràfica i gramatical dels textos 
escrits propis o aliens   com   a   part   del   procés   
de   revisió   de 

60). 

 
Elaboració    de     resums    
a 

 
Anàlisi dels mecanismes gramaticals, del lèxic especialitzat  i 
dels recursos expressius. 

imprevistos,
 avalua
r-lo 

adequadament i comunicar 
els resultats obtinguts. (CAA, 
SIEE) 

l’escriptura. 
 

BL2.5.1.    Realitza    amb    creativitat    i  
correcció 

partir de textos expositius 
(act.   16, 60, 61, 
Repassem).   projectes   de   treball   individuals   o  

cooperatius 
 

Utilització   guiada   de    diccionaris   i   fonts   d’informació   
en 

 sobre  temes   del   currículum,   seguint  les  
fases 

 

diferents suports.  d’elaboració.  

Ús  de les TIC per  a  col·laborar,  comunicar-se  i planificar
 
el 

 BL2.5.2. Utilitza diverses fonts d’informació per   
a 

 

treball.  realitzar   els   projectes   de   treball,   contrasta 
la 

 

  informació i detalla les referències.  



 

 

Producció  de  textos  escrits  narratius  atenent  les  
propietats 

   

textuals   i   d’acord   amb   les   característiques   dels  
diferents 

 BL2.6.1.   Realitza   projectes   de   treball 
buscant, 

 

gèneres.  seleccionant i contrastant la informació en 
mitjans 

 

  digitals, i la registra en formats diversos.  

Aplicació   del   coneixement   sobre   les   propietats     
textuals 

   

(adequació,  coherència  i  cohesió)  en   l’escriptura  de   
textos 

 BL2.6.2.    Comparteix    informació    i   
continguts 

 

diversos.  digitals i utilitza les eines de comunicació TIC i   
els 

 

  entorns virtuals d’aprenentatge.  

Avaluació de produccions pròpies i alienes.    

Planificació i realització de projectes de treball individuals i   
en 

   

equip sobre temes del currículum.    

 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua.



 

 

 

 
Contingu

ts 
Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

L’estructura del predicat. BL3.1.  Identificar  les  distintes   categories BL3.1.1  Identifica  les  distintes  
categories 

Identificació del  vocabulari  relacionat 
amb 

 gramaticals   que   com-   ponen   un     text; gramaticals   que   com-   ponen   un     
text; 

els oficis (act.  7, 8, 9, 10, 12, 13, 14). 

El predicat nominal. establir     la     concordança     entre    elles; estableix  la  concordança  entre  elles  i 
les 

 

 classificar-les; analitzar-les classifica. Aplicació  de  l’ús  d’advocat  i  alvocat  
(act. 

El predicat verbal. morfològicament;    reconèixer    el     
paper 

gramatical,     sintàctic     i     semàntic    
que 

 
BL3.1.2. Identifica les
 categories 

12). 

El participi. 
 

Les lletres g, j i els dígrafs tj, tg. 

exerceixen   en   el   discurs,   i    utilitzar-
les 

correctament per comprendre i crear 
textos. (CCLI) 

gramaticals, les analitza 
morfològicament i reconeix el paper 
gramatical, sintàctic i semàntic que 
exerceixen en el discurs. 

Identificació dels pronoms interrogatius 
(act. 22. Repassa 3). 

 
La dièresi. BL3.2. Crear i revisar textos escrits 

aplicant correctament les normes 
ortogràfiques   de 

 
BL3.1.3. Crea i revisa textos narratius 
utilitzant     correctament     les   
categories 

Identificació i anàlisi del predicat nominal   
i 

del predicat verbal (act. 23-33, Repassa 
4,  5, 6). 

Les abreviatures. 
 

La família romànica. 

la llengua. (CCLI, CAA) 

 
BL3.6. Reconéixer els elements de la 
comunicació   que   intervenen   en    
textos 

gramaticals. 

 
BL3.2.1. Crea i revisa textos escrits 
aplicant correctament les  normes  
ortogràfiques de 

 
Coneixement dels participis (act. 34-36, 
Repassa 7).  narratius     i     expositius     i     justificar   si 

s’acompleixen les pro- pietats textuals 
adequades al nivell, per a, després d’un 
procés de reflexió, realitzar un ús 
adequat de la llengua. (CCLI, CAA, CSC) 

la llengua pròpies del nivell educatiu. 

 
BL3.3.1 Identifica els distints 
procediments de creació del lèxic, 

Identificació dels diftongs i dels hiats 
(act. 39-44, Repassa 7). 

 
Aplicació de les regles d’ús de les lletres 
g i   j i dels dígrafs tg i tj (act. 37-48, 
Repassa 8). 

  propis del  nivell educatiu per a enriquir   
el 

 

  vocabulari. Aplicació de les normes  d’us  de  la   
dièresi 

   (act. 49-53, Repassa 8). 

  BL3.6.1.    Reconeix    els    elements    de 
la 

 

  comunicació   que   intervenen   en    
textos 

Identificació de les abreviatures (act. 54-
59, 

  narratius i  expositius. També en els  
textos 

de l’àmbit literari. 

Repassa 3). 

   
BL3.6.2. Justifica si els textos  
compleixen les propietats textuals per  
a,  després d’un 

Enumeració de les llengües romàniques 
(act. 60, 61, Repassa 10). 

  procés de  reflexió, realitzar un ús  
adequat 

 



 

 

  de la llengua.  

 

 

Bloc IV. Educació literària.



 

 

 

C
o
n
t
i
n
g
u
t
s 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Les cartes literàries. BL4.1 Realitzar lectures d’obres literàries a BL4.1.1. Realitza lectures
 d’obres 

Identificació i distinció dels 
elements 

 proposta del  professor, en silenci, en  veu literàries    a    proposta    del   
professor, 

de   la   comunicació en   
gèneres 

Autors i títols de novel·la epistolar. alta   o   participant   en   dramatitzacions i adequades  al  nivell  i  aplicant-hi,   
amb 

literaris diversos (act. 27, 46). 

 improvisacions    de    textos    adequats  al supervisió, tècniques expressives
 i 

 

Aproximació al coneixement d’altres mons 
(reals o imaginaris) a partir de la lectura. 

nivell, aplicant, amb  supervisió, tècniques 

expressives i teatrals. (CCLI, SIEE, CEC) 

teatrals. Enumeració de les 
característiques de la novel·la 
epistolar  i autors (act.   BL4.4.1.    Analitza    textos   

seleccionats 
46, 62, Repassa 1). 

Utilització,  de  manera  progressivament  
autònoma i 

BL4.3   Exposar   en   suports   diversos  les com    a    forma    d’aproximació    a     
la 

 

responsable, de diferents tipus de 
biblioteca: d’aula, del centre, pública i 
virtual. 

conclusions    extretes    de    l’anàlisi    i   la 

comparació d’obres, personatges, temes i autors    
literaris    de    diverses    novel·les 

literatura. 

 
BL4.4.2. Identifica els trets essencials  
de 

Expressió  de  la  creativitat   
literària 

en la redacció de textos (act. 18, 
47, 62, 63). 

Lectura guiada i comprensió de textos i 
obres literàries,  acords   al   nivell,  com  
a   base   per   a   la 

juvenils  en  la  nostra  llengua.  (CCLI, CAA, 

SIEE, CEC) 

la novel·la epistolar.  

formació de la personalitat lite- rària i del 
gaudi personal. 

 

BL4.4 Analitzar i identificar els trets essencials    de    
la    cançó,    realitzant un 

BL4.4.3. Realitza un comentari de  
forma 

i contingut per a expressar 
raonadament les  conclusions  
extretes  de  l’anàlisi  de 

 

Tècniques d’elaboració de treballs 
personals, de redacció i/o investigació 
senzilla i supervisada sobre una lectura 
realitzada. 

comentari   de   forma   i   contingut   per a 

expressar raonadament les conclusions extretes, 
per mitjà de la formulació d’opinions   personals.   
(CCLI,   CAA,   CEC, 

novel·les i altres narracions per mitjà 
d’opinions personals. 

 

Creació  d’un  portfolio  de  lectura  que  
incloga    una 

SIEE)   

selecció de treballs individuals o en equip 
i    una fitxa 

   

de registre de les creacions.    

Foment de l’hàbit  lector, per  mitjà  
d’iniciatives   que 

   

impulsen la realització de lectures 
amenes. 

   

 

 



 

 

Unitat 6 Diversitat d’opinions 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 
 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 
Gèneres  dialogats  de  la  comunicació 

oral, 
BL1.1. Participar activament

 i 
BL1.1.1. Participa activament en
 intercanvis 

Interpretació de textos 
formal i espontanis (debat, conversa, 

etc.). 
respectuosament   en   col.loquis   i  debats comunicatius    relacionats    amb    temes    actuals    

o 
argumentatius. (lectura i/o 

 regulats per a prendre
 decisions 

pròxims als seus interessos. audició inicial, act. 1, 18, 47,  
62, Estudi,  anàlisi  i  dramatització  del   

debat: 
col.lectives,   expressant   el    desacord   de   



 

 

 
estructura habitual  i moderador. manera  assertiva,  seguint  les   

indicacions 
BL1.1.2. Participa activament en
 intercanvis 

63 i 66) 

 del moderador i exposant de  forma clara  
i 

comunicatius  amb  un  registre formal,  respectant 
les 

 

Aplicació de tècniques d’escolta activa i   
ús 

ordenada les conclusions, utilitzant el  
lèxic 

normes de  cortesia i  les  estratègies de la   
interacció 

Narració oral de fets i 
sensacions 

del diàleg igualitari. adequat al  nivell  educatiu i  les 
estratègies 

oral. personals. (act. 15, 64) 

 d’interacció oral. (CCLI, CAA, CSC)   

Responsabilitat i eficàcia en la resolució  
de 

 BL1.1.3. Participa activament en
 intercanvis 

Manifestació raonada
 i 

tasques. BL1.2. Participar en equips de treball per   
a 

comunicatius amb arguments raonats per a   
defensar 

argumentada  de  les  opinions  
i 

 aconseguir metes comunes
 assumint 

les pròpies opinions. preferències pròpies. (act. 8, 
16, 

Assumpció  de  distints  rols  en  equips   
de 

diversos rols amb eficàcia i  
responsabilitat, 

 19, 23, 62, 65) 

treball. 
 

Utilització del lèxic del nivell educatiu i  
d’un llenguatge no discriminatori. 

donar   suport   a   companyes   i companys 

demostrant empatia i reconeixent  les 
seues aportacions, així com utilitzar el 
diàleg per a resoldre conflictes i 
discrepàncies. (CSC) 

BL1.2.3.  Participa  en  equips  de  treball  que     
tenen 

metes comunes i utilitza el diàleg per a resoldre 
conflictes i discrepàncies. 

 

BL1.3.1.  Interpreta  textos  narratius  i 
argumentatius 

 
Participació activa en un joc 
de rol. (act. 8, 16) 

 
Locució  (directa  o 
enregistrada) 

Escolta activa, comprensió,  interpretació 
de textos orals i audiovisuals instructius i 
expositius i els que generen els seus 
aprenentatges i projectes de treball. 

 
Aplicació de les estratègies de 
comprensió oral de   manera conscient i 
reflexiva. 

 
Ús de tècniques d’interpretació de lèxic  
nou amb l’ajuda d’imatges, pel context,  
etc. 

 
Producció de textos orals argumentatius, 
instructius i expositius. 

 
BL1.4. Produir de forma oral, 
individualment o en equip, textos breus 
de l’àmbit personal, acadèmic i social, de 
temes relacionats amb el currículum, 
especialment de tipologia textual 
instructiva i expositiva, utilitzant les 
estratègies d’expressió oral i els elements 
no verbals adequats a la situació 
comunicativa i a l’objectiu proposat, amb 
adequació, coherència, cohesió, cor- 
recció i el lèxic adequat al nivell, per a 
practicar aprenentatges lingüístics i 
estructurar el pensament, amb el suport 
de les TIC i l’ajuda del professor. (CCLI, 
CAA, CSC, SIEE) 

orals   i   audiovisuals   propis   de   l’àmbit     personal, 

periodístic i literari. 
 

BL1.3.3. Interpreta textos narratius i descriptius 
orals i audiovisuals, utilitzant de manera autònoma 
les estratègies de comprensió oral adequades al text 
i al propòsit d’escolta. 

 
BL1.4.2. Produeix de forma oral textos 
argumentatius  i narratius utilitzant les estratègies 
d’expressió oral i els elements no verbals adequats a 
la situació comunicativa. 

 
BL1.4.3. Aplica les propietats textuals en la 
producció oral de textos argumentatius, narratius i 
expositius. 

amb especial  atenció  a  la 
dicció, la pronunciació i el 
ritme. (act. 30, 49) 

 
Pronúncia acurada de 
paraules amb x, tx, ix i ig. (act. 
39-47) 

 
Escolta de dictats amb  les 
pauses marcades
 i 
reconeixement de sons que 
s’identifiquen correctament 
amb la seua representació 
gràfica. (act. 18, 47) 

 

Exposició oral dels 
coneixements 

Anàlisi, aplicació i avaluació dels 
procediments lingüístics d’expressió oral  
de textos argumentatius, instructius i 
expositius, parant atenció a les 
interferències lingüístiques. 

BL1.5. Avaluar, amb ajuda del professorat 
i de l’ús de guies i gravacions,  
individualment i en equip, les 
produccions orals pròpies i dels 
companys, atenent a la quantitat, 
qualitat, rellevància, pertinència  i 
claredat i a les normes de prosòdia, per   
a 

 
BL1.5.1. Avalua, amb l’ajuda del professorat i de  
guies, les produccions orals pròpies i dels companys, 
atenent a la quantitat, qualitat,  rellevància, 
pertinència i claredat i a les normes de prosòdia, per 
a progressar en la competència comunicativa oral. 

apresos,  de  forma  adequada 
al 

context. (Repassa)  progressar en la competència 
comunicativa 

  

 oral. (CCLI, CAA)   



 

 

 

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure 
 

C
o
nt
in
g
ut
s 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Aplicació dels coneixements
 de les 

BL2.2.  Planificar  i  escriure  textos BL2.1.1. Interpreta textos escrits en suports diversos,    
de 

Interpretació de
 textos 

característiques bàsiques dels
 textos 

narratius  i  argumentatius  pro- pis dife- rents àmbits i tipologies, per a construir el   
significat 

narratius i
 argumentatius. 

argumentatius. Comprensió, interpretació 
i anàlisi 

de   l’àmbit  personal,   acadèmic,  i global i com a suport per a aprendre. (lectura  inicial  i  act.  1,  4, 
18, 

dels mateixos. literari    aplicant    les     propietats  22, 25, 33, 63, 66, 67,  
Repassa 

 textuals i les estratègies BL2.1.2. Interpreta textos escrits analitzant els    
elements 

1) 

Anàlisi de la situació de comunicació, 
identificació 

comunicatives  amb  un  llenguatge formals i de contingut propis del nivell acadèmic.  
del    registre,   identificació   del   tema,   
la    idea 

no discriminatori. (CCLI, CAA,  CSC,  Redacció de
 textos 

principal i les secundàries. SIEE) BL2.1.3. Interpreta textos escrits utilitzant les  
estratègies 

argumentatius. (act. 68) 

  de comprensió lectora adequades al text i a l’objectiu   
de 

 
Anàlisi   dels   mecanismes   gramaticals   
del  lèxic 

BL2.3.   Avaluar,   amb   l’ajuda  del la lectura. Redacció  de  textos  
narratius. 

especialitzat i dels recursos expressius. professorat i de guies,  (act. 14) 

 
Cerca, localització i extracció d’informació 
per a construir textos narratius i 
argumentatius. 

individualment    i    en    equip,  les 

produccions escrites pròpies i dels com- 
panys com a eina de  progrés 

BL2.2.1. Aplica de manera autònoma les estratègies de 
planificació en el procés d’escriptura. 

 
Recerca en diversos  mitjans 
per a obtenir informació.  
(act. 

 
Utilització guiada de diccionaris
 i fonts 

en   la   competència  comunicativa 

escrita. (CCLI, CAA) 

BL2.2.2. Escriu textos en suports diversos i de diverses 
tipologies   tenint   en   compte   l’adequació,  
coherència i 

12, 53-57, 58-61) 

d’informació en diferents suports. 

 
Ús de les TIC per a col·laborar, comunicar-
se i planificar el treball. 

 
BL2.4. Sintetitzar per escrit textos 
narratius i argumentatius i usar la 
informació per a crear nous textos amb 
diverses finalitats. (CCLI, CAA) 

cohesió. 

 
BL2.2.3. Escriu textos en suports diversos i de diverses 
tipologies tenint en compte la correcció ortogràfica i 
gramatical. 

Recerca d’informació
 en 

diccionaris convencionals i en 
línia. (act. 3, 9, 10, 46, 53-57) 

 
Distinció de diferents tipus  
de 

Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de  les propietats textuals en la 
producció escrita de textos narratius i 
argumentatius. 

 
Producció de textos escrits narratius i 
argumentatius atenent les propietats 
textuals i d’acord amb les 
característiques dels diferents gèneres. 

 
Ús de processadors de textos en 
l’escriptura. 

 
BL2.5. Realitzar amb creativitat i 
correcció projectes de treball 
individuals o cooperatius sobre temes 
del currículum seguint les fases del 
procés d’un projecte de treball, per a 
obtindre un producte final original; 
adaptar-lo als imprevistos, avaluar-los 
adequadament i comunicar els 
resultats obtinguts. (CAA, SIEE) 

 
BL2.2.4. Escriu textos en suports diversos i de diverses 
tipologies tenint en compte la correcció lèxica. 

 
BL2.2.5. Escriu textos utilitzant un llenguatge no 
discriminatori. 

 
BL2.3.1. Avalua les propietats textuals dels textos 
escrits, pro- pis i d’altres, com a part del procés de 
revisió que millora el resultat final. 

textos  argumentatius.  (act. 8, 

17, 18) 
 

Reconeixement dels 
elements de la comunicació. 
(act. 18) 

 
Interpretació i anàlisi de les 
característiques de textos 
argumentatius. (act. 17-22, 
63, 

67, Repassa 1) 

Aplicació  del  coneixement  sobre  les   
propietats 

 BL2.3.2.   Avalua   i   identifica   els   errors   de    
correcció 

Interpretació    de    textos   
de 

textuals   (adequació,   coherència   i   
cohesió) en 

 ortogràfica i gramatical dels textos escrits propis o   
aliens 

l’àmbit   acadèmic   i   
obtenció 



 

 

 

l’escriptura de textos diversos.  com a part del procés de revisió de l’escriptura. d’informació. (act. 21) 

Avaluació de produccions pròpies i 
alienes. 

BL2.3.3. En el procés de revisió de textos escrits, resol  
els 

Elaboració  de  resums  a 
partir 

 dubtes,  de  forma  reflexiva  i  dialogada,  amb  l’ajuda 
de 

de  textos  expositius.  (act.   
5, 

Ús de fonts de consulta impreses i digitals 
com   a 

diverses fonts de consulta. Repassa) 

suport  per  a  la  revisió  ortogràfica,  
gramatical i 

  

lèxica. BL2.4.1. Sintetitza per escrit textos narratius, expositius   
i 

 

 argumentatius,  seleccionant  les  informacions 
essencials 

 

Planificació  i  realització  de  projectes  de  
treball 

per a usar-les amb finalitats diverses segons la situació  

individuals i    en    equip    sobre    
temes   del 

comunicativa.  

currículum.   

 BL2.4.2.  Elabora  un  text  coherent  i  cohesionat  que 
no 

 

 reprodueix  literalment  parts  del  text  original  ni  
inclou 

 

 interpretacions personals.  

 BL2.5.1. Realitza amb creativitat i  correcció projectes   
de 

 

 treball    individuals    o    cooperatius    sobre    temes  
del 

 

 currículum seguint les fases d’elaboració.  

 BL2.5.2. Utilitza diverses fonts d’informació per a 
realitzar 

 

 els  projectes  de  treball, contrasta la informació  i 
detalla 

 



 

 

 les referències.  

 BL2.6.2.  Comparteix  informació   i  continguts   digitals   
i 

 

 utilitza  les  eines  de  comunicació  TIC  i  entorns  
virtuals 

 

 d’aprenentatge  

 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 

 

Contingu
ts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 
El vocabulari de les noves tecnologies. BL3.1.  Identificar  les  distintes   categories BL3.1.2. Identifica les

 categories 
Identificació i ús de frases fetes. (act. 3) 

 gramaticals   que   com-   ponen   un     text; gramaticals, les analitza mor- 
fològicament 

 
L’ús de a l’hora i alhora. establir     la     concordança     entre    elles; i  reconeix  el  paper  gramatical,  sintàctic 

i 
Reconeixement   de   paraules 
relacionades  classificar-les; analitzar-les semàntic que exerceixen en el discurs. amb les noves tecnologies. (act. 9-12) 

El complement directe. morfològicament;    reconéixer    el     
paper 

gramatical, sintàctic i semàntic que 
exerceixen   en   el   discurs,   i    utilitzar-
les 

 
BL3.1.3. Crea i revisa textos narratius i 
argumentatius  utilitzant  correctament  
les 

 
Identificació del complement directe i de 
l’indirecte,  i  anàlisi  de  la  seua 
estructura. 

 correctament   per   a   comprendre   i crear   



 

 

 

El complement indirecte. textos. (CCLI) categories gramaticals. (act. 24-38, Repassa 3, 4) 

La  substitució  de  sintagmes  per 
pronoms 

BL3.2. Crear i revisar textos escrits 
aplicant 

BL3.2.1. Crea i revisa textos escrits 
aplicant 

Anàlisi  sintàctica  d’oracions  simples.  
(act. 

febles. correctament les normes ortogràfiques   
de 

correctament les  normes  ortogràfiques 
de 

38) 

 la llengua. (CCLI, CAA) la llengua pròpies del nivell educatiu.  

La lletra x, l’aplec ix i els dígrafs tx i ig.   Aplicació de les  regles d’ús de lla  lletra    
x, 

 BL3.3.   Identificar   i   distingir   els  
distints 

BL3.5.2. Analitza
 morfosintàcticament 

l’aplec ix i dels dígrafs 

Els signes de puntuació: el  punt, la coma   
i 

procediments  de  creació  del  lèxic, 
propis 

l’oració   simple   i   la   classifica   segons  
el 

 

el punt i coma. del   nivell   educatiu,   per   a   enriquir     
el 

predicat per a expressar-se i redactar   
amb 

tx i ig. (act. 39-47, Repassa 5) 

 vocabulari. (CCLI, CAA) major correcció i propietat textos 
narratius 

 

Els barbarismes.  i descriptius. Aplicació de les  regles  d’ús del  punt, de  
la 

 BL3.4. Explicar el canvi semàntic que 
afecta 

 coma   i  del  punt i   coma.   (act.  48-
52, 

Les interferències lingüístiques. el  significat    de  les  paraules  i  les   
seues 

causes,    identificant-ne    els   
mecanismes 

BL3.6.1.    Reconeix    els    elements    de 
la 

comunicació   que   intervenen   en    
textos 

Repassa 6) 

Reconeixement dels elements de la  
situació comunicativa i de les propietats 
textuals en textos narratius, descriptius, 
dialogats, expositius, instructius i 
argumentatius. 

 
Anàlisi de la coherència, la cohesió i 
l’adequació textual. 

(metàfora, metonímia) per a diferenciar els 

usos connotatius i denotatius del 
llenguatge, així com reconéixer  les 
relacions d’igualtat-semblança (camp 
semàntic) que s’estableixen entre les 
paraules, per a captar el sentit global d’un 
text. (CCLI, CSC) 

 
BL3.7. Desenvolupar una actitud 
respectuosa cap a la diversitat de la 
llengua i el nostre entorn plurilingüe i 
pluricultural. 

narratius,    argumentatius,    descriptius    i 

expositius. També en els textos de l’àmbit 
literari. 

 
BL3.6.2. Justifica si els textos 
acompleixen les propietats textuals per a, 
després d’un procés de reflexió, realitzar 
un ús adequat de la llengua. 

Classificació i producció de mots 
pertanyents a diferents camps semàntics. 
(act. 9-12) 

 
Identificació dels barbarismes. (act. 53-
57, Repassa 7) 

 
Identificació de les interferències 
lingüístiques i dels préstecs. (act. 58-62, 
Repassa 8) 

 (CCLI, CSC)   

 

 

Bloc IV. Educació literària. 

 

C
o
n
t
i
n
g
u
t
s 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 



 

 

Utilització,  de  manera  progressivament   
autònoma   i 

BL4.1. Realitzar lectures d’obres BL4.1.1. Realitza lectures  d’obres Identificació i distinció dels elements de   
la responsable,  de  diferents  tipus  de  

biblioteca   d’aula, 
literàries a   proposta    del professor, en literàries a proposta

 del 
comunicació   en gèneres literaris  
diversos. centre, pública i virtual. silenci,   en   veu   alta   o   participant  en professor, en silenci i en veu 

alta. 
(act. 4, 25, 33, 63, Repassa 1) 

 dramatitzacions    i    improvisacions    de   
Lectura guiada i comprensió de textos i 
obres literàries, 

textos  adequats  al  nivell,  aplicant, amb BL4.3.1.    Exposa,    en
 suport

s 

Enumeració   de    les    característiques   
de d’acord amb el nivell, com a base    per a 

la formació de 
supervisió, tècniques expressives i diversos,  les  conclusions  fruit de l’assaig. (act. 63, Re- passa 10) 

la personalitat literària i del gaudi 
personal. 

teatrals. (CCLI, SIEE, CEC) l’anàlisi i comparació de  novel·les  
  juvenils     d’autors     literaris    de Enumeració   d’algunes   característiques    

i 



 

 

 

Selecció de lectures de manera autònoma 
o a  proposta 

BL4.3.  Exposar  en  suports  diversos  les diversos indrets del nostre  
àmbit 

títols   d’obres   de   Joan   Fuster.   (act.  
63, 

del professor, de la biblioteca o d’altres 
àmbits. 

conclusions     extretes     de     l’anàlisi   i lingüístic. Repassa 1) 

 comparació d’obres, personatges, temes   

Pràctica de diversos tipus de lectura. i  autors  literaris  de   diverses   novel·les BL4.4.1. Analitza
 textos 

Expressió  de  la  creativitat  literària  en    
la 

 juvenils en la nostra llengua. (CCLI,  CAA, seleccionats com a
 forma 

redacció de  textos. (act. 68) 

Anàlisi  de  les  característiques  
expressives  de    textos 

SIEE, CEC) d’aproximació a la literatura.  

assagístics relacionats  amb  temes  
propers a l’alumnat 

   

adolescent. BL4.4.   Analitzar   i   identificar   els trets BL4.4.3. Realitza un comentari 
de 

 

 essencials    de    l’assaig,    realitzant   un forma i contingut per a  
expressar 

 

Tècniques d’elaboració de treballs 
personals, de redacció i/o investigació 
senzilla i supervisada sobre una lectura 
realitzada. 

comentari  de  forma  i  contingut  per   a 

expressar raonadament les conclusions extretes, 
per mitjà de la formulació d’opinions  personals.  
(CCLI,  CAA,   CEC, 

raonadament les conclusions 
extretes de l’anàlisi de textos 
literaris, per mitjà d’opinions 
personals. 

 

Creació   d’un   portfolio   de   lectura   que   
incloga una 

SIEE)   

selecció de treballs individuals o en equip 
i una fitxa  de 

   

registre de les creacions.    

Foment  de  l’hàbit  lector,  per  mitjà  
d’iniciatives   que 

   

impulsen la realització de lectures 
amenes. 

   

 

 

Unitat 7 Anem al teatre 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 



 

 

 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 
Gèneres  dialogats  de  la 
comunicació 

BL1.1.  Participar  activament  i  respectuosament   
en 

BL1.1.1.    Participa    activament    en   
intercanvis 

Interpretació de
 textos oral,    formal    i    espontanis   

(debat, 
col·loquis  i  debats  regulats  per  a  prendre 
decisions 

comunicatius   relacionats   amb  temes   actuals 
o 

dialogats.   (lectura   o   
audició conversació, etc.). col·lectives,    expressant    el    desacord    de  

manera 
pròxims als seus interessos. inicial  act.  21, 32, 62, 

Repassa  assertiva,  seguint  les  indicacions  del  moderador     
i 

 1). 
Responsabilitat     i     eficàcia     en    
la 

exposant de forma clara i ordenada les     
conclusions, 

BL1.1.2.    Participa    activament    en   
intercanvis 

 
resolució de tasques. utilitzant   el   lèxic  adequat  al   nivell   educatiu  i   

les 
comunicatius  amb  un  registre formal, 
respectant 

Narració oral de fets
 i  estratègies d’interacció oral. (CCLI, CAA, CSC) les   normes   de   cortesia  i  les   estratègies  de  

la 
sensacions personals. (act. 8) 

Assumpció  de  distints  rols  en 
equips 

 interacció oral.  
de treball. BL1.2. Participar en equips de treball per a 

aconseguir 
 Manifestació raonada

 i  metes comunes assumint diversos rols amb eficàcia   
i 

BL1.1.4.    Participa    activament    en   
intercanvis 

argumentada de  les opinions 
i Aplicació i avaluació de les  

propietats 
responsabilitat. (CCLI, SIEE) comunicatius  amb   atenció  a   la  pronúncia  i   

la 
preferències pròpies. (act. 6, 
7, textuals en els intercanvis

 de 
   



 

 

 

comunicació oral
 (adequació, 

BL1.3.   Interpretar   textos   orals   i   audiovisuals   
de 

gestualitat. 15, 19, 59) 

coherència, cohesió  i correcció). gèneres, tipologies i registres diferents,  
especialment 

  

 narratius  i  descriptius,  propis  dels  àmbits 
personal, 

BL1.2.1. Participa en equips de treball que    
tenen 

Participació activa en un joc 
de 

Aplicació   dels   coneixements   de   
la 

acadèmic i literari pròxims als interessos de 
l’alumnat, 

metes comunes  i  assumeix  diversos  rols 
amb 

rol. (act. 1, 16, 19) 

tipologia  i  de  les  propietats  
textuals 

analitzant les característiques formals i de contingut  
i 

eficàcia i responsabilitat.  



 

 

en la producció oral de textos 
dialogats,  expositius,  
argumentatius i 

els  elements no  verbals, especialment  la 
gestualitat, 

la dicció i el to, utilitzant, amb l’ajuda del professor, 

 
BL1.2.3. Participa en equips de treball que    
tenen 

Pronúncia acurada paraules 
amb b i v. (48-54, Repassa 
6) 

narratius. les estratègies de comprensió oral adequades al 
text  i 

metes  comunes i utilitza el diàleg per  a   
resoldre 

 

 
Aplicació  de  l’estàndard  oral  formal 
i 

al  propòsit  de l’escolta, per  a captar  el  sentit 
global. 

(CCLI, CAA, CSC) 

conflictes i discrepàncies. Lectura dramatitzada
 de textos. (act. 
1, 16, 21, 32, 62) 

l’ús d’un llenguatge no   discriminatori 

en la producció de textos orals. 

 
Anàlisi, aplicació i avaluació dels 
elements d’expressió oral no 
verbals, corporals i
 paralingüístics, 
especialment de la pronuncia i de la 
gesticulació,       amb       l’ajuda     dels 

 

BL1.4. Produir de forma oral, individualment o en 
equip, textos breus de l’àmbit personal, acadèmic i 
social, de temes relacionats amb el currículum amb 
adequació, coherència, cohesió, correcció i el lèxic 
adequat al nivell, per a practicar aprenentatges 
lingüístics i estructurar el pensament, amb  el suport 
de les TIC i l’ajuda del professor. (CCLI, CAA, CSC, 
SIEE) 

BL1.3.1. Interpreta textos narratius orals i 
audiovisuals propis de l’àmbit personal,  
periodístic i literari. 

 
BL1.4.2. Produeix de forma oral textos dialogats, 
narratius, argumentatius i expositius utilitzant 
les estratègies d’expressió oral i els elements no 
verbals adequats a la situació comunicativa. 

 
Escolta de dictats amb les 
pauses marcades
 i 
reconeixement de sons que 
s’identifiquen correctament 
amb la seua representació 
gràfica. (act. 46, 61) 

companys i del professor.    



 

 

 BL1.5. Avaluar, amb ajuda del professorat i de l’ús   de 

guies i gravacions, individualment i en equip, les 
produccions orals pròpies i dels companys, atenent 
a la quantitat, qualitat, rellevància, pertinència i 
claredat i a les normes de prosòdia, per a progressar 
en la competència comunicativa oral. (CCLI, CAA) 

BL1.5.1. Avalua amb l’ajuda del professorat i de 
guies les produccions orals pròpies i dels 
companys, atenent a la quantitat, qualitat, 
rellevància, pertinència i claredat i a les  normes  
de prosòdia, per a progressar en la competència 
comunicativa oral. 

 

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure 

 

C
o
n
t
i
n
g
u
t
s 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

El text teatral. BL2.1.    Interpretar    textos    escrits   en BL2.1.1.  Interpreta  textos   escrits  
en 

Interpretació de
 textos 

 suports diversos de gèneres, tipologies  i suports diversos, de diferents 
àmbits  i 

dialogats. (lectura inicial, 
act. 

Els gèneres teatrals. registres diferents, especialment tipologies, per  a construir  el 
significat 

1, 3, 21, 32, 62, Repassa 1) 

 narratius    i    descriptius,    propis    dels global i com a suport per a 
aprendre. 

 

Característiques del text teatral: funció 
comunicativa, estructura, marques 
lingüístiques, recursos verbals i no 
verbals, gèneres. 

àmbits    personal,    acadèmic   i   literari 

pròxims als interessos de l’alumnat, analitzant  les  
característiques  formals i 

 
BL2.1.3. Interpreta textos escrits 
utilitzant les estratègies
 de 

Redacció de textos 
diversos. (act. 5, 11, 14, 22, 
63) Selecció   raonada   dels   textos  produïts  

que  s’inclouen   en   el 
de contingut, utilitzant les estratègies de 

comprensió  lectora  per  a  construir    el 

comprensió lectora adequades al 
text i 

Recerca  en  diversos  
mitjans 



 

 

 

dossier. significat   global   i   que   servisca   per a a l’objectiu de la lectura. per   a   obtenir    
informació. 

 aprendre. (CCLI, CAA, CSC)  (act. 33, 60) 

Actuació  eficaç  en  equips  de treball: 
participar en la creació de 

 BL2.2.1.  Aplica  de  manera 
autònoma 

 

normes     de     funcionament     de     
l’equip;     interactuar   amb 

BL2.3. Avaluar, amb ajuda del les   estratègies   de  planificació  en  
el 

Recerca d’informació
 en 

responsabilitat, interés, respecte i 
confiança;  coresponsabilitzar- 

professorat  i  de  guies,  individualment i procés d’escriptura. diccionaris   convencionals   
i 

se del quadern d’equip; buscar el consens 
i el suport dels   altres, 

en    equip,    les    produccions    escrites  telemà- tics. (act. 33) 

usar estratègies de supervisió i resolució 
de problemes, etc. 

pròpies i dels com- panys com a eina  de BL2.2.4.    Escriu    textos    en   
suports 

 

 progrés en la competència comunicativa diversos i de diverses tipologies  
tenint 

Distinció dels
 registres 

Desenvolupament del sentit crític. escrita. (CCLI, CAA) en compte la correcció lèxica. lingüístics. (act. 3, 32, 61, 
62) 



 

 

Emmagatzematge    de    la    informació    
digital.    Valoració dels 

BL2.5.    Realitzar amb creativitat    i BL2.2.5.   Escriu   textos   utilitzant   
un 

 

aspectes positius de les TIC per a la cerca i 
contrast d’informació. 

correcció projectes de treball individuals llenguatge no discriminatori.  

 o cooperatius sobre temes del   

Utilització guiada de diccionaris i fonts 
d’informació en   diferents 

currículum  seguint  les  fases  del procés BL2.3.1. Avalua les propietats  
textuals 

 

suports. 
 

Ús  de  les  TIC  per  a  col·laborar,  
comunicar-se i  planificar
 
el treball. 

d’un projecte de treball, per a    obtindre 

un producte final original; adaptar-lo als imprevistos, 
avaluar-los adequadament i comunicar els resultats 
obtinguts. (CAA, SIEE) 

dels textos escrits, pro- pis i d’altres, 
com a part del procés de revisió que 
millora el resultat final. 

 
BL2.3.2.  Avalua  i  identifica  els errors 

 

Producció de textos escrits dialogats i 
narratius atenent a les propietats 
textuals i d’acord amb les 
característiques dels diferents gèneres. 

 
BL2.6. Realitzar projectes de treball individuals i en  equips  
cooperatius, sobre  temes  del  currículum,  buscant  i 

de  correcció  ortogràfica  i   gramatical 

dels textos escrits propis o aliens 
com  a part del procés de revisió de 
l’escriptura. 

 

Aplicació del coneixement sobre les 
propietats textuals (adequació, 
coherència i cohesió) en l’escriptura de 
textos diversos. 

 
Avaluació de produccions pròpies i alienes. 

 
Planificació i realització de projectes de 
treball individuals i en equip sobre temes 
del currículum. 

seleccionant    informació     en    mitjans 

digitals de forma contrastada; crear continguts per mitjà 
d’aplicacions informàtiques, i col- laborar i comunicar amb 
altres filtrant i compartint informació i continguts digitals de 
forma segura i responsable. (CD, CAA, SIEE) 

 
BL2.5.1. Realitza amb creativitat i 
correcció projectes de treball 
individuals o cooperatius sobre 
temes del currículum seguint les 
fases d’elaboració. 

 
BL2.6.2. Comparteix informació i 
continguts     digitals     i     utilitza    
les 

 

  ferramentes    de   comunicació   TIC   
i 

 

  entorns virtuals d’aprenentatge.  

 

 



 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua.



 

 

 

 
Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

El vocabulari de les arts BL3.1.  Identificar  les  distintes  
categories 

BL3.1.2.    Identifica    les   
categories 

Identificació    del    vocabulari    relacionat    amb    les  
arts 

escèniques. gramaticals    que    componen    
un     text; 

gramaticals, les
 analitza 

escèniques. (act. 9-12) 

 establir    la     concordança    
entre    elles; 

morfològicament i reconeix el  
paper 

 

L’adverbi i les locucions classificar-les;
 an

alitzar-les 

gramatical,  sintàctic  i  semàntic 
que 

Aplicació de l’ús de pujar i apujar. (act. 13) 

adverbials. morfològicament;    reconéixer    
el   paper 

exerceixen en el discurs.  

 gramatical,    sintàctic    i    
semàntic     que 

 Identificació  dels  adverbis  i  les  locucions adverbials. 
(act. 

El complement circumstancial. exerceixen   en   el   discurs,   i   
utilitzar-les 

correctament   per   comprendre   
i    crear 

BL3.2.1.  Crea  i  revisa  textos 
escrits 

aplicant   correctament   les   
normes 

23-25; Repassa 4) 

La substitució de complements 
circumstancials per pronoms febles. 

textos. (CCLI) 

 
BL3.2. Crear i revisar textos 
escrits aplicant 

ortogràfiques de la llengua pròpies 
del nivell educatiu. 

Identificació i classificació dels
 complements circumstancials. (act. 26-
36; Repassa 5)  

Els  signes  de  puntuació:  els   dos 
correctament les normes 
ortogràfiques de 

la llengua. (CCLI, CAA) 

BL3.6.1. Reconeix els elements de  
la 

comunicació    que    intervenen    
en 

Substitució de complements circumstancials per pronoms 
febles. (act. 37; Repassa 5) 

punts, els punts suspensius, 
 

el guionet, el guió i les cometes. Les 

lletres b i v. 

Els refranys. 

 
BL3.6. Reconéixer els elements 
de la comunicació que 
intervenen en textos narratius i 
expositius, i justificar si 
compleixen les propietats 
textuals adequades al nivell, 
per a, després d’un procés de 
reflexió, realitzar un ús adequat 
de la llengua. (CCLI, CAA, CSC) 

textos  narratius  i  dialogats.  També 

en els textos de l’àmbit literari. 

 
BL3.6.2. Justifica si els textos 
compleixen les propietats textuals 
per a, després d’un procés de 
reflexió, realitzar un ús adequat  de  
la llengua. 

 
Aplicació de les regles d’ús dels dos punts, els punts 
suspensius, el guió, el guionet i les cometes. (act.38-47; 
Repassa 7) 

 
Aplicació de les normes d’ús de les lletres b i v. (act. 49-
54; Repassa 6) 

Les varietats oriental i occidental.   Identificació i explicació de refranys. (act. 55-59; Repassa 
8) 

   Identificació  de   les  varietats  oriental  i  occidental  de   
la 

   llengua. 

 

 

Bloc IV. Educació literària. 
 



 

 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

El teatre. BL4.1. Realitzar lectures d’obres BL4.1.1. Realitza lectures
 d’obres 

Identificació  i  distinció  dels 
elements 

 literàries  a proposta del professor,  en literàries    a    proposta    del    
professor 

de la comunicació  en gèneres 
literaris 

Els orígens del teatre. silenci,  en  veu  alta  o  participant   en adequades  al  nivell,  i  aplicant-hi,  
amb 

diversos. (act. 1, 3, 20, 21, 61) 

 dramatitzacions   i   improvisacions  de supervisió, tècniques expressives
 i 

 

Els gèneres teatrals. textos adequats al nivell, aplicant, 
amb 

supervisió,    tècniques    expressives   
i 

teatrals. Enumeració de les característiques 
del teatre  i  autors. (act.  3, 5, 17, 18,  
21, 



 

 

 

Autors i títols d’obres de teatre. teatrals. (CCLI, SIEE, CEC) BL4.31.  Exposa, en suports  diversos, 
les 

33, 62, Repassa 2, 3) 

  conclusions fruit de l’anàlisi
 i 

 

Utilització,  de  manera  progressivament   autònoma   
i 

BL4.3. Exposar en suports diversos  
les 

comparació  d’obres  de  teatre  
d’autors 

Expressió de la creativitat  literària  
en 

responsable, de diferents tipus de biblioteca d’aula,  
de 

conclusions    extretes    de    l’anàlisi   
i 

de   diversos   indrets   del   nostre 
àmbit 

la redacció de textos. (act. 14, 22,   
63, 

centre, pública i virtual. comparació d’obres,
 personatges, 

lingüístic. 64) 

 temes   i   autors   literaris   de 
diverses 

  

Lectura guiada i comprensió de textos i obres 
literàries, 

novel·les juvenils en la nostra  
llengua. 

BL4.4.1. Analitza textos seleccionats 
com 

 

d’acord amb el nivell, com a base    per a la formació 
de 

(CCLI, CAA, SIEE, CEC) a forma d’aproximació a la literatura.  

la personalitat literària i el gaudi personal.    

 BL4.4.  Analitzar  i  identificar  els  
trets 

BL4.4.2. Identifica els trets essencials 
del 

 

Selecció de lectures de manera autònoma o a  
proposta 

essencials   del   teatre   realitzant    
un 

teatre.  

del professor, de la biblioteca o d’altres àmbits. comentari  de  forma i  contingut  per 
a 

  

 expressar raonadament
 les 

BL4.4.3. Realitza un comentari de  
forma 

 

Tècniques    d’elaboració    de    treballs    personals,  
de 

conclusions  extretes,  per  mitjà  de  
la 

i contingut per a expressar 
raonadament 

 

redacció i/o investigació senzilla i supervisada sobre 
una lectura realitzada. 

formulació d’opinions personals. 
(CCLI, 

CAA, CEC, SIEE) 

les    conclusions    extretes    de  
l’anàlisi 

d’obres   teatrals   per   mitjà   
d’opinions 

 

  personals.  

Creació d’un dossier de lectura que incloga una 
selecció 

   

de treballs individuals o en equip i una fitxa de  
registre 

   



 

 

de les creacions.    

Foment  de  l’hàbit  lector,  per  mitjà  d’iniciatives   
que 

   

impulsen la realització de lectures amenes.    

 

 

Unitat 8 Seguim les normes 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 
 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 
Gèneres dialogats de
 la 

BL1.1.   Participar   activament   i   respectuosament   
en 

BL1.1.1. Participa activament
 en 

Interpretació de textos instructius.  
(lectura comunicació    oral,    formal   

i 
col·loquis  i  debats  regulats  per  a  prendre    

decisions 
intercanvis  comunicatius  relacionats  
amb 

inicial, act. 22, 
espontanis. col·lectives; expressar el desacord de manera  

assertiva; 
temes actuals o pròxims als    
seus 

 
 seguir les indicacions del moderador; exposar de  

forma 
interessos. 28, 52, 64) 

Responsabilitat i eficàcia en  
la 

clara  i  ordenada  les  conclusions  i  utilitzant  el     
lèxic 

  
resolució de tasques. adequat al nivell educatiu i les estratègies    

d’interacció 

oral. (CCLI, CAA, CSC) 

BL1.1.2. Participa activament
 en intercanvis  
comunicatius  amb  un registre 

Narració oral de fets i sensacions 
personals. (act. 6, 8) Assumpció  de  distints  rols 

en 
 formal, respectant les normes de cortesia  

i 
 



 

 

 

equips de treball. BL1.2. Participar en  equips  de treball  per a  
aconseguir 

les estratègies de la interacció oral. Manifestació raonada i argumentada de 
les 

 metes  comunes  assumint  diversos  rols  amb  eficàcia 
i 

 opinions i preferències pròpies. (act. 7,  
65, 

Aplicació   i   avaluació   de  
les 

responsabilitat. (CCLI, SIEE) BL1.4.2.   Produeix   de   forma   oral 
textos 

66) 

propietats    textuals    en     
els 

 narratius,     argumentatius,     expositius    
i 

 

intercanvis    de     
comunicació 

BL1.4.   Produir   de   forma   oral,   individualment   o 
en 

instructius utilitzant les
 estratègies 

Participació activa en un joc de rol. (act.   
9, 

oral   (adequació,   
coherència, 

equip,  textos  breus  de   l’àmbit  personal,  acadèmic   
i 

d’expressió oral i els elements no     
verbals 

10, 18, 54) 

cohesió  i correcció). social,  de  temes  relacionats  amb  el  currículum   
amb 

adequats a la situació comunicativa.  

 adequació,   coherència,   cohesió,   correcció   i   el 
lèxic 

 Pronúncia  acurada  de  paraules  amb  
esse 

Utilització guiada
 de 

adequat    al    nivell,    per    a    practicar 
aprenentatges 

BL1.5.1. Avalua, amb l’ajuda
 del 

sorda i amb esse sonora. (act. 40-54) 

diccionaris i fonts 
d’informació 

lingüístics i estructurar el pensament, amb el suport   
de 

professorat, les produccions orals pròpies 
i 

 

en diferents suports. les TIC i l’ajuda del professor. (CCLI, CAA, CSC, SIEE) dels    companys,    atenent    la    
quantitat, 

Escolta de dictats amb les pauses  
marcades 

  qualitat, rellevància, pertinència i claredat 
i 

i reconeixement de sons que  
s’identifiquen 

 BL1.5.  Avaluar, amb  ajuda del  professorat  i  de  l’ús 
de 

les  normes  de  prosòdia,  per  a 
progressar 

correctament  amb  la  seua   
representació 

 guies   i   gravacions,   individualment   i   en   equip,   
les 

en la competència comunicativa oral. gràfica. (act. 44, 50) 

 produccions orals pròpies i dels companys, atenent     
la 

  

 quantitat,  qualitat,  rellevància,  pertinència i  claredat 
i 

  

 les   normes   de    prosòdia,   per   a   progressar   en    
la 

  

 competència comunicativa oral. (CCLI, CAA)   

 



 

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure 

 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

El text instructiu. BL2.1.   Interpretar   textos   escrits  
en 

BL2.1.3.     Interpreta     textos    
escrits 

Interpretació de
 textos 

 suports diversos de gèneres, 
tipologies 

utilitzant les estratègies
 de 

instructius.  (act.  1,  22,   
28, 

Característiques bàsiques dels textos instructius:
 funció 

i    registres    diferents,    
especialment 

comprensió lectora adequades al text 
i 

52, 64) 

comunicativa, estructura, marques lingüístiques, recursos verbals 
i 

narratius   i   descriptius,   propis    
dels 

a l’objectiu de la lectura.  

no verbals. àmbits   personal,   acadèmic   i 
literari 

 Interpretació de
 textos 

 pròxims  als  interessos  de    
l’alumnat. 

BL2.2.1.  Aplica  de  manera 
autònoma 

narratius. (act. 44, 50, 62) 

Reflexió sobre la importància de l’escriptura en
 el 

Analitzar les característiques formals  
i 

les   estratègies   de  planificació  en  
el 

 



 

 

desenvolupament personal, com a organitzador del pensament i 
instrument per a l’enriquiment del vocabulari. 

 
Selecció raonada dels textos produïts que s’inclouen en el dossier. 

de  contingut,  utilitzar  les  estratègies 

de comprensió lectora per a 
construir el significat global i que 
servisca per a aprendre. (CCLI, CAA, 
CSC) 

procés d’escriptura. 

 
BL2.2.4. Escriu textos en suports 
diversos i de diverses tipologies  
tenint 

Redacció de textos 
diversos. (act.16,  21,  63,  
64, Repassa 
1) 

  en compte la correcció lèxica. Recerca  en  diversos  
mitjans 

Actuació eficaç en equips de treball: participar en la creació de 
normes de funcionament de l’equip; interactuar amb 
responsabilitat, interés, respecte i confiança; coresponsabilitzar-
se del quadern d’equip; buscar el consens i el suport dels altres,   
usar 

BL2.2.    Planificar    i    escriure   textos 

instructius propis de l’àmbit 
personal, acadèmic i literari aplicant 
les propietats   textuals   i   les  
estratègies 

 
BL2.2.5. Escriu textos utilitzant un 
llenguatge no discriminatori. 

per a obtenir informació. 
(act. 2, 60, 61, Repassa) 

 
Recerca d’informació
 en 



 

 

 

estratègies de supervisió i resolució de problemes, etc. comunicatives  amb  un  llenguatge  
no 

BL2.3.1. Avalua les propietats  
textuals 

diccionaris   convencionals   
i 

 discriminatori. (CCLI, CAA, CSC, SIEE) dels textos  escrits,  pro-  pis  i 
d’altres, 

telemà-  tics.  (act.  2,  11, 
12, 

Desenvolupament del sentit crític.  com  a part del  procés de  revisió   
que 

14) 

 BL2.3. Avaluar, amb ajuda
 del 

millora el resultat final.  

Emmagatzematge de  la informació digital. Valoració dels  
aspectes 

professorat i de guies, individualment 
i 

 Elaboració de resums
 i 

positius de les TIC per a la busca i contrast d’informació. en   equip,   les   produccions    
escrites 

BL2.3.2.  Avalua  i  identifica  els 
errors 

esquemes  a partir  de 
textos 

 pròpies i  dels com-  panys com a  
eina 

de  correcció  ortogràfica  i   
gramatical 

instructius. (act. 20, 21) 

Utilització guiada de diccionaris i de fonts d’informació en 
diferents 

de progrés en la
 competència 

dels textos escrits propis o aliens   
com 

 

suports. comunicativa escrita. (CCLI, CAA) a    part    del    procés    de    revisió 
de 

 

  l’escriptura.  

Ús de les TIC per a col·laborar, comunicar-se i planificar   el treball. BL2.5. Realitzar, amb creativitat i 
correcció, projectes de
 treball 

 
BL2.5.1.   Realitza   amb    creativitat    
i 

 

Producció de textos escrits instructius segons les  propietats 
textuals i d’acord amb les característiques dels diferents gèneres. 

individuals o cooperatius sobre  
temes 

del currículum seguint les fases del 
procés d’un projecte de treball, per    
a 

correcció projectes de
 treball 

individuals o cooperatius sobre 
temes del    currículum    seguint    
les     fases 

 

Aplicació del coneixement sobre les propietats textuals  
(adequació, coherència i cohesió) en l’escriptura de  textos  
diversos. 

obtindre   un   producte   final original; 

adaptar-lo als imprevistos, avaluar-
los adequadament i comunicar els 
resultats obtinguts. (CAA, SIEE) 

d’elaboració. 

 
BL2.5.2. Utilitza diverses
 fonts d’informació     
per     a     realitzar    els 

 

Avaluació de produccions pròpies i alienes.  projectes    de    treball,    contrasta   
la 

informació i en detalla les 
referències. 

 

Planificació  i  realització  de  projectes  de  treball  individuals  i  
en 

   

equip sobre temes del currículum.    

 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 



 

 

 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 
El   vocabulari   relacionat 
amb 

BL3.1.   Identificar   i   classificar   les   distintes     
categories 

BL3.1.2. Identifica les
 categories 

Identificació del  vocabulari  relacionat 
amb els aliments. La cuina. gramaticals que componen un text, establir la  

concordança 
gramaticals, les
 analitza 

els aliments i la cuina. (act. 11, 12, 13, 14) 
 gramatical  entre   estes,  analitzant-les  morfològicament   

i 
morfològicament  i  reconeix  el   
paper 

 
L’ús de tastar,     provar    
i 

reconeixent  el  paper gramatical i semàntic que  
exerceixen 

gramatical,   sintàctic   i   semàntic   
que 

Aplicació    de    l’ús    de    tastar,    provar   
i emprovar. en  el  discurs;  utilitzar-les  correctament en la  

comprensió i 
exerceixen en el discurs. emprovar. (act. 15) 

 creació de textos instructius i expositius. (CCLI)   
L’imperatiu.  BL3.2.1.   Crea   i   revisa   textos  

escrits 
Conjugar i emprar l’imperatiu. (act. 27,   
28,  BL3.2.  Crear  i  revisar  textos escrits  aplicant 

correctament 
aplicant     correctament     les   
normes 

Repassa 1, 2) 
Les perífrasis d’obligació. les normes ortogràfiques de la llengua. (CCLI, CAA) ortogràfiques de  la llengua pròpies  

del 
 

   Aplicació de  les perífrasis d’obligació.  
(act. 



 

 

 

El     complement     de    
règim 

BL3.3. Identificar els distints procediments de  creació     
del 

nivell educatiu. 29-32, Repassa 3) 

verbal. lèxic, propis del nivell, distingint entre els morfològics  i   
els 

  

 préstecs  d’altres   llengües,   per   a  enriquir  el  
vocabulari. 

BL3.3.1. Identifica els
 distints 

Identificació   del   complement   de    
règim 

Les  lletres que  representen 
la 

(CCLI, CAA) procediments    de    creació   del   
lèxic, 

verbal. (act.   33-39, Repassa 5) 

esse sorda i la esse sonora.  propis    del    nivell    educatiu,    per   
a 

 

 BL3.4. Explicar el  canvi semàntic que afecta el  significat  
de 

enriquir el vocabulari. Aplicació de  les  normes d’ús  de s, ss, c,    
ç 

Les    paraules    derivades:  
els 

les   paraules   i   les   seues   causes   i   identificar   els  
seus 

 (sordes) i de s i z 

prefixos. mecanismes   per   a   diferenciar   els   usos   connotatius    
i 

BL3.6.1.  Reconeix  els  elements  de   
la 

 

 denotatius del llenguatge. (CCLI, CSC) comunicació que intervenen en  
textos, 

(sonores). (act. 40-54, Repassa 6, 7) 

El valencià: característiques.  instructius.  

 
Subdialectes del valencià. 

BL3.6.   Reconéixer  els   elements   de   la   comunicació 
que 

intervenen en textos instructius i justificar si compleixen 
les propietats textuals, atenent la coherència i cohesió, 
pròpies 

 
BL3.6.2. Justifica si els
 textos compleixen les 
propietats textuals   per 

Identificació de les  paraules  derivades  
amb prefixos. (act. 55-58, Repassa 8) 

 del nivell educatiu, per a, després  d’un  procés  de  
reflexió, 

realitzar un ús adequat de la llengua. (CCLI, CAA, CSC) 

a, després d’un procés de reflexió, 
realitzar un ús adequat de la llengua. 

Coneixement de les característiques i dels 
subdialectes   del   valencià.   (act.   59,   
60,    Repassa 9) 

 

 

Bloc IV. Educació literària. 

 

Contingu
ts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

La novel·la de misteri i de terror. BL4.1. Realitzar lectures d’obres literàries 
a 

BL4.1.1. Realitza lectures  d’obres 
literàries 

Identificació i distinció dels elements de   
la 

 proposta  del  professor, en  silenci, en  
veu 

a   proposta   del   professor   adequades  
al 

comunicació  en  gèneres  literaris 
diversos. 

Autors i títols de  novel·les de  misteri i    
de 

alta   o   participant   en   dramatitzacions   
i 

nivell,     i     aplicant-hi,     amb   
supervisió, 

(act. 44, 50, 62) 

terror. improvisacions de textos adequats al 
nivell, 

tècniques expressives i teatrals.  

 aplicant, amb supervisió,
 tècniques 

 Enumeració de les característiques i  
autors 

Aproximació al coneixement d’altres  
mons 

expressives i teatrals. (CCLI, SIEE, CEC) BL4.4.1. Analitza textos seleccionats com  
a 

de la novel·la de  misteri  i  de terror.    
(act. 



 

 

(reals o imaginaris) a partir de la lectura.  forma d’aproximació a la literatura. 61, 62, Repassa 10) 

 BL4.3.   Exposar   en   suports   diversos   
les 

  

Utilització de diferents tipus de biblioteca 
d’aula, de  centre, pública i virtual. 

conclusions extretes de l’anàlisi
 i 

comparació d’obres, personatges, temes i 
autors   literaris   de   diverses   novel·les 
de 

BL4.4.2. Identifica els trets essencials de 
la novel·la de misteri i de terror. 

Expressió de la creativitat literària en la 
redacció de  textos. (act. 63) 

Lectura guiada i comprensió de textos i 
obres literàries. 

misteri  i  de   terror  en   la  nostra  
llengua. 

(CCLI, CAA, SIEE, CEC) 

BL4.4.3. Realitza un comentari de forma i 
contingut per a expressar raonadament 
les 

 

  conclusions extretes de l’anàlisi
 de  

Creació d’un dossier de lectura que 
incloga una selecció de treballs 
individuals o en equip    i   una   fitxa   de    
registre   de    les 

BL4.4.    Analitzar    i    identificar    els  trets 

essencials de la novel·la de misteri i de 
terror realitzant un comentari de forma i 
con-  tingut  per  a  expressar 
raonadament 

novel·les de misteri i de terror per mitjà 
d’opinions personals. 

 



 

 

 

creacions. les  conclusions  extretes,  per  mitjà  de   
la 

  

 formulació    d’opinions    personals.   
(CCLI, 

Foment    de    l’hàbit    lector,    per     
mitjà 

CAA, CEC, SIEE) 

d’iniciatives  que impulsen  la realització 
de 

 

lectures amenes.  

 

 

Unitat 9
 

Ara t’ho explique 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 
 

Contingu
ts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 
Gèneres  dialogats  de  la  comunicació 
oral, 

BL1.1. Participar activament i BL1.1.1. Participa activament
 en 

Interpretació de textos expositius.  
(Lectura formal  i  espontània  (debat,   

conversació, 
respectuosament   en   col·loquis   i  debats intercanvis  comunicatius  relacionats  

amb 
i/o audició inicial. act. 1, 59) 

etc.). regulats per a prendre decisions temes actuals o pròxims als
 seus 

 
 col·lectives,   expressant   el    desacord   de interessos. Narració oral de fets i sensacions 

personals. Assumpció  de  distints  rols  en  equips   
de 

manera  assertiva,  seguint  les   indicacions  (act. 5) 
treball. del moderador i exposant de  forma clara  i BL 1.1.3. Participa activament

 en 
 

 ordenada les conclusions, utilitzant el  lèxic intercanvis  comunicatius  amb   
arguments 

Manifestació raonada i argumentada de 
les Utilització del lèxic del nivell educatiu i  

d’un llenguatge no discriminatori. 
adequat al  nivell  educatiu i  les 
estratègies 

d’interacció oral. (CCLI, CAA, CSC) 

raonats    per    a    defensar    les     
pròpies 

opinions. 

opinions i preferències pròpies. (act. 6, 7, 
9, 
16, 17) Escolta activa, comprensió, interpretació 

de   textos   orals   instructius,   
expositius  i 

BL1.4. Produir de forma
 oral, individualment o en 
equip, textos breus de 

BL1.2.3. Participa en equips de treball que 
tenen  metes  comunes  i  utilitza  el  
diàleg 

Interpretació de textos expositius. 
(Lectura i/o audició inicial. act. 1, 59) d’aquells que resulten dels

 seus 
l’àmbit   personal,   acadèmic   i   social,   de per a resoldre conflictes i discrepàncies.  

aprenentatges i projectes de treball. 
 

Aplicació de les estratègies de 
comprensió oral de   manera conscient i 
reflexiva. 

 
Producció de textos orals argumentatius, 
instructius i expositius. 

 
Anàlisi, aplicació i avaluació dels 
procediments lingüístics d’ex- pressió 
oral de textos argumentatius, instructius 
i expositius,      prestant      atenció      a     
les 

temes    relacionats    amb    el   currículum, 

especialment de tipologia textual 
instructiva i expositiva, utilitzant les 
estratègies d’expressió oral i els elements 
no verbals adequats a la situació 
comunicativa i a l’objectiu proposat, amb 
adequació, coherència, cohesió, cor- 
recció i el lèxic adequat al nivell, per a 
practicar aprenentatges 

 
lingüístics i estructurar el pensament, 
amb el suport de  les TIC i l’ajuda del   
professor. 

 
BL1.3.3. Interpreta textos expositius, 
utilitzant de manera autònoma les 
estratègies de comprensió oral 
adequades al text i al propòsit d’escolta. 

 
BL1.4.2. Produeix de forma oral textos 
explicatius i narratius utilitzant les 
estratègies d’expressió oral i els elements 
no verbals adequats a la situació 
comunicativa. 

Narració oral de fets i sensacions 
personals. (act. 5) 

 
Manifestació raonada i argumentada de 
les opinions i preferències pròpies. (act. 
6, 7, 9, 

16, 17) 

 
Participació activa en un joc de rol. (act. 
15, 34, 38) 

 
Pronúncia acurada paraules amb c, qu i k. 
(act. 40-47; Re- passa 7) 

  BL1.4.3. Aplica les propietats textuals en  
la  



 

 

 

interferències lingüístiques (CCLI, CAA, CSC, SIEE) 

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

producció oral de 

 
textos argumentatius, narratius i  
expositius. 

 
BL1.5.1. Avalua amb l’ajuda del 
professorat i de guies les produccions 
orals pròpies i dels companys, atenent a 
la quantitat, qualitat, rellevància, 
pertinència i claredat i a les normes de 
prosòdia, per a progressar en la 
competència comunicativa oral. 

Escolta de dictats amb les pauses 
marcades i reconeixement de sons que 
s’identifiquen correctament amb la seua 
representació gràfica. (act. 40-50) 

 
Exposició oral dels coneixements 
apresos, de forma adequada al context. 
(Repassa) 

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure 

 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Aplicació dels  coneixements  de  les 
característiques 

BL2.2.   Planificar    i   escriure BL2.1.1.   Interpreta   textos   escrits   en   suports   diversos,   
de 

Interpretació   i   anàlisi  
de 

bàsiques     dels     textos     expositius.   
Comprensió, 

textos  narratius  i  expositius diferents àmbits i tipologies, per a construir el significat global   
i 

les característiques
 de 



 

 

interpretació i anàlisi dels mateixos. propis   de   l’àmbit  personal, com a suport per a aprendre. textos narratius
 i 

 acadèmic i literari aplicant les  expositius. (Lectura inicial 
i 

Anàlisi  de  la  situació  de  comunicació, 
identificació 

propietats textuals i
 les 

BL2.1.2.  Interpreta  textos  escrits  analitzant  els  elements  
for- 

act. 1, 4, 18, 48, 49, 50) 

del  registre, identificació del  tema,  idea  principal 
i 

estratègies comunicatives mals i de contingut propis del nivell acadèmic.  



 

 

secundàries. amb un llenguatge
 no 

 Redacció de
 textos 

 
Anàlisi    dels    mecanismes   gramaticals,    del  
lèxic 

discriminatori.    (CCLI,    
CAA, 

CSC, SIEE) 

BL2.1.3. Interpreta textos escrits utilitzant les estratègies de 
comprensió lectora adequades al text i a l’objectiu de la lectura. 

expositius. (act. 22, 50, 
56, 

59; Repassa 10) 

especialitzat i dels recursos expressius.    

 
Busca, localització i extracció d’informació per a 
construir textos expositius. 

 
Utilització guiada de diccionaris i fonts 
d’informació en diferents suports. 

 
Ús de les TIC per a col·laborar, comunicar-se i 
planificar   el treball. 

 
Aplicació dels coneixements de la tipologia i de les 
propietats textuals en la producció escrita de  
textos 

BL2.3. Avaluar, amb ajuda 
del 

professorat i de guies, 
individualment i en equip, 
les produccions escrites 
pròpies i dels com- panys 
com a eina de progrés en la 
competència comunicativa 
escrita. (CCLI, CAA) 

 
BL2.4. Sintetitzar per escrit 
textos narratius i expositius 
i usar la informació per a 
crear nous    textos    amb  
diverses 

BL2.2.1. Aplica de manera autònoma les estratègies de 
planificació en el procés d’escriptura. 

 
BL2.2.2. Escriu textos en suports diversos i de diverses 
tipologies tenint en compte l’adequació, coherència i cohesió. 

 
BL2.2.3. Escriu textos en suports diversos i de diverses 
tipologies tenint en compte la correcció ortogràfica i 
gramatical. 

 
BL2.2.4. Escriu textos en suports diversos i de diverses 
tipologies tenint en compte la correcció lèxica. 

Recerca d’informació en 
diccionaris 
convencionals i 
telemàtics. (act.  3, 10,  
11, 

12, 13, 14) 
 

Interpretació de textos 
de l’àmbit acadèmic  i 
obtenció d’informació. 
(act. 18, 19) 

 
Elaboració de resums a 
partir de textos 
expositius. 



 

 

 
narratius i expositius. finalitats. (CCLI, CAA) BL2.2.5. Escriu textos utilitzant un llenguatge no discriminatori. (act.  58; Repassa 9) 

Producció  de  textos  escrits  expositius  atenent  
les 

BL2.5. Realitzar
 amb 

BL2.3.1.  Avalua  les  propietats textuals  dels  textos escrits, 
pro- 

 

propietats textuals i d’acord amb
 les 

creativitat i
 correcció 

pis  i  d’altres, com a part  del  procés  de revisió que  millora    
el 

 

característiques dels diferents gèneres. projectes de
 treball 

resultat final.  

 individuals o
 cooperatius 

  

Ús de processadors de textos en l›escriptura. sobre temes del currículum BL2.3.2. Avalua i identifica els errors de correcció    ortogràfica  
i 

 

  gramatical  dels  textos  escrits  propis  o  aliens  com  a  part  
del 

 

Aplicació   del   coneixement   sobre   les   
propietats 

seguint  les  fases  del  
procés 

procés de revisió de l’escriptura.  

textuals    (adequació,    coherència    i    cohesió)  
en 

d’un projecte de treball, per 
a 

  

l’escriptura de textos diversos. obtindre   un   producte   
final 

BL2.3.3.  En  el   procés  de  revisió  de  textos  escrits,  resol    
els 

 

 original; adaptar-lo
 als 

dubtes, de forma reflexiva i dialogada, amb l’ajuda de diverses  

Avaluació de produccions pròpies i alienes. imprevistos, avaluar-
los 

adequadament   i   
comunicar 

fonts de consulta.  

Ús de fonts de consulta impreses i digitals com a 
suport   per  a  la  revisió  ortogràfica,  gramatical     
i 

els  resultats  obtinguts. 
(CAA, 

SIEE) 

BL2.4.1. Sintetitza per escrit textos narratius, expositius i 
argumentatius,  seleccionant  les  informacions  essencials  per 
a 

 

lèxica.  usar-les amb finalitats diverses segons la situació comunicativa.  

Planificació   i   realització   de   projectes   de  
treball 

 BL2.4.2.   Elabora   un   text    coherent   i    cohesionat    que   
no 

 

individuals  i en equip sobre temes del currículum.  reprodueix    literalment    parts    del    text    original    ni   
inclou 

 

  interpretacions personals.  

  BL2.5.1. Realitza amb  creativitat i correcció projectes de  
treball 

 

  individuals o cooperatius sobre temes del currículum seguint 
les 

 

  fases d’elaboració.  

  BL2.5.2. Utilitza diverses fonts d’informació per a realitzar els  

  projectes   de   treball,   contrasta   la   informació   i   detalla   
les 

 

  referències.  

  BL2.6.2. Comparteix informació i continguts digitals, i utilitza  
les 

 

  ferramentes de comunicació TIC i entorns
 virtuals 

 

  d’aprenentatge.  

  BL2.6.2. Comparteix informació i continguts digitals, i utilitza  
les 

 

  ferramentes de comunicació TIC i entorns
 virtuals 

 

  d’aprenentatge.  



 

 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 
 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 



 

 

El vocabulari de les 
qualitats humanes. 

 
L’ús d’actitud i aptitud.  

Els connectors 

explicatius. 

Les perífrasis de 

probabilitat. Les classes 

d’oracions simples. 

La identificació del
 tipus d’oracions. 

 
Les lletra c, k i el dígraf qu. 

 
Les paraules derivades: els 

sufixos. La recuperació de la 

llengua. 

La normalització i
 la normativització. 

 
Reconeixement dels elements  
de la situació comunicativa i de 
les propietats textuals en textos 
narratius, descriptius, dialogats, 
expositius, instructius
 i 
argumentatius. 

 
Anàlisi de la coherència, la 
cohesió i l›adequació textual 

BL3.2. Crear i revisar textos escrits aplicant 
correctament les normes ortogràfiques de la 
llengua. (CCLI, CAA) 

 
BL3.3. Identificar i distingir els  distints 
procediments de creació del lèxic, propis del 
nivell educatiu, per a enriquir el vocabulari. (CCLI, 
CAA) 

 
BL3.4. Explicar el canvi semàntic que afecta el 
significat de les paraules i les seues causes, 
identificant els seus mecanismes (metàfora, 
metonímia) per a diferenciar els usos connotatius 
i denotatius del llenguatge, així com reconéixer les 
relacions d’igualtat-semblança (camp semàntic)  
que s’estableixen entre les paraules, per a copsar 
el sentit global d’un text. (CCLI, CSC) 

 
BL3.2. Crear i revisar textos escrits aplicant 
correctament les normes ortogràfiques de la 
llengua. (CCLI, CAA) 

 
BL3.3. Identificar i distingir els  distints 
procediments de creació del lèxic, propis del 
nivell educatiu, per a enriquir el vocabulari. (CCLI, 
CAA) 

 
BL3.4. Explicar el canvi semàntic que afecta el 
significat de les paraules i les seues causes, 
identificant els seus mecanismes (metàfora, 
metonímia) per a diferenciar els usos connotatius 
i denotatius del llenguatge, així com reconéixer les 
relacions d’igualtat-semblança (camp semàntic)  
que s’es- tableixen entre les paraules, per a copsar 
el sentit global d’un text. (CCLI, CSC) 

 
BL3.7. Desenvolupar una

 actitud respectuosa  cap  a  
la  diversitat  de  la  llengua  i el 

BL3.1.3. Crea i revisa textos 
narratius    i    expositius
 utilit
zant correctament les categories 
gramaticals. 

 
BL3.2.1. Crea i revisa textos escrits 
aplicant correctament les normes 
ortogràfiques de la llengua pròpies del 
nivell educatiu. 

 
BL3.5.2. Analitza la morfologia i la  sintaxi 
de l’oració simple, i la classifica segons el 
predicat per a expressar-se i redactar 
amb major correcció i propietat textos 
narratius i descriptius. 

 
BL3.6.1. Reconeix els elements de la 
comunicació que intervenen en textos 
narratius, argumentatius, descriptius i 
expositius. També en els textos de l’àmbit 
literari. 

 
BL3.6.2. Justifica si els textos  compleixen 
les propietats textuals per a, després 
d’un procés de reflexió, realitzar un ús 
adequat de la llengua. 

 
BL3.1.3. Crea i revisa textos narratius i 
expositius utilitzant correctament les 
categories gramaticals. 

 
BL3.2.1. Crea i revisa textos escrits 
aplicant correctament les normes 
ortogràfiques de la llengua pròpies del 
nivell educatiu. 

 
BL3.5.2. Analitza la morfologia i la  sintaxi 
de l’oració simple, i la classifica segons el 
predicat per a expressar-se i redactar 
amb major correcció i propietat textos 
narratius 

Reconeixement de paraules relacionades 
amb les qualitats humanes. (act.  11, 12,  
13) 

 
Identificació dels connectors explicatius. 
(act. 21, 22) 

 
Identificació de les perífrasis de 
probabilitat. (act. 23-26; Re- passa 3) 

 
Identificació, classificació i anàlisi 
sintàctic d’oracions  simples.  (act.  27-39; 
Repassa 4, 

5) 

 
Aplicació de les regles d’ús de les lletres c 
i  k i del dígraf qu. (act. 40-50; Repassa 7) 

 
Classificació i producció de mots 
pertanyents a diferents camps semàntics. 
(act. 11) 

 
Identificació de paraules derivades 
mitjançant sufixos. (act. 51-55; Repassa 
6) 

 
Anàlisi i valoració de les tasques per a 
normativitzar i normalitzar la nostra 
llengua. (act. 56; Repassa 9, 10) 

 
Reconeixement de paraules relacionades 
amb les qualitats humanes. (act.  11, 12,  
13) 

 
Identificació dels connectors explicatius. 
(act. 21, 22) 

 
Identificació      de       les      perífrasis       de 



 

 

 

 nostre entorn plurilingüe i pluricultural. (CCLI, 
CSC) 

i descriptius. probabilitat. (act. 23-26; Re- passa 3) 

BL3.7. Desenvolupar una actitud respectuosa cap  
a 

BL3.6.1.    Reconeix    els    elements    de 
la 

Identificació,  classificació  i  anàlisi 
sintàctic 

la   diversitat   de   la   llengua   i   el   nostre  
entorn 

comunicació   que   intervenen   en    
textos 

d’oracions  simples.  (act.  27-39; Repassa 
4, 

plurilingüe i pluricultural. (CCLI, CSC) narratius,    argumentatius,    descriptius    
i 

5) 

 expositius. També en els textos  de  
l’àmbit 

 

 literari. Aplicació de les regles d’ús de les lletres c   
i 

  k i del dígraf qu. (act. 40-50; Repassa 7) 

 BL3.6.2.  Justifica  si  els  textos 
compleixen 

 

 les propietats textuals per  a,  després 
d’un 

Classificació i producció de
 mots 

 procés de  reflexió, realitzar un ús  
adequat 

pertanyents  a  diferents  camps 
semàntics. 

 de la llengua. (act. 11) 

  Identificació de paraules
 derivades 

  mitjançant sufixos. (act. 51-55; Repassa 6) 

  Anàlisi   i   valoració   de   les   tasques  per 
a 

  normativitzar   i   norma-   litzar   la    
nostra 

  llengua. (act. 56; Repassa 9, 10) 

 

 

Bloc IV. Educació literària. 
 

Contingu
ts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 
Utilització,   de    manera   
progressivament 

BL4.1 Realitzar lectures d’obres literàries  
a 

BL4.1.1. Realitza lectures  d’obres 
literàries 

Identificació i distinció dels elements de   
la autònoma   i   respon-   sable   de  

diferents 
proposta  del  professor, en  silenci, en  
veu 

a proposta del professor, en silenci i en 
veu 

comunicació  en  gèneres  literaris 
diversos. tipus de biblioteca d’aula, centre, pública   

i 
alta   o   participant   en   dramatitzacions   
i 

alta. (act. 37, 38, 48, 48, 57; Repassa 8) 
virtual. improvisacions de textos adequats al 

nivell, 
  

 aplicant, amb supervisió,
 tècniques 

BL4.31.  Exposa,  en  suports  diversos,   
les 

Enumeració  de   les  característiques  de   
la Lectura  guiada  i  comprensió  de  textos   

i 
expressives i teatrals. (CCLI, SIEE, CEC) conclusions  fruit  de  l’anàlisi  i 

comparació 
poesia. (act. 57 Repassa 8) 

obres literàries, d’acord amb el nivell,   
com 

 de novel·les juvenils i de poemes    
d’autors 

 
a base per a la formació de la   
personalitat 

BL4.3   Exposar   en   suports   diversos    
les 

literaris   de   diversos   indrets   del   
nostre 

Expressió  de  la  creativitat  literària  en    
la literària. conclusions extretes de l’anàlisi

 i 
àmbit lingüístic. redacció de  textos. (act. 58) 

 comparació  d’obres,  personatges,  temes 
i 

  
Anàlisi de les característiques expressives  
i 

autors    literaris    de    diverses     
novel·les 

BL4.4.1. Analitza textos seleccionats com  
a 

 
dels recurs (figures retòriques) de la 
poesia 

juvenils  en  la  nostra  llengua.  (CCLI,  
CAA, 

forma d’aproximació a la literatura.  
Tècniques d’elaboració de
 treballs 

SIEE, CEC)   
personals,   de   redacció   i/o    
investigació 

 BL4.4.3.  Realitza un comentari  de  forma  
i 

 
senzilla   i   supervisada   sobre   una 
lectura 

 contingut per a expressar raonadament 
les 

 



 

 

 

realitzada.  conclusions  extretes  de  l’anàlisi  de 
textos 

 

 literaris, per mitjà d’opinions personals. 

Creació d’un dossier de lectura que  
incloga 

 

una  selecció  de  treballs  individuals  o  
en 

 

equip    i   una   fitxa   de    registre   de    
les 

 

creacions.  

Foment    de    l’hàbit    lector,    per     
mitjà 

 

d’iniciatives que impulsen la realització   
de 

 

lectures amenes.  

 

 

5.3.Distribució temporal de les unitats didàctiques 

 

 

L’àrea de Valencià: llengua i literatura, com que és una matèria de lliure configuració autonòmica amb 

rang semblant a les troncals, compta amb tres sessions setmanals durant el període lectiu. 

Convencionalment en un curs es donen aproximadament 105 sessions dividides equitativament en tres 

trimestres de 35 cadascun. 

Considerant que la programació consta de nou unitats, hem planificat el treball incloent-ne tres 

en cada trimestre. Dedicarem deu sessions a cadascuna d’elles. La distribució dels diferents blocs de 

continguts treballats en aquestes deu sessions dependrà de les necessitats de l’alumnat. La resta de 

sessions estan dedicades a la realització d’activitats complementàries com extraescolars, lectura extensiva 

i/o activitats d’ampliació i reforç. 

La temporització ha de ser flexible, perquè durant el curs pot haver-hi imprevistos que reduïsquen el 

nombre de sessions programades. En aquest cas, caldrà readaptar la temporització a la situació real 

mitjançant diferents estratègies que ens permeten recuperar el ritme. Aquests imprevistos no poden 

afectar els objectius i continguts fixats en les darreres unitats.



 

 

• METODOLOGIA. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES 

• Metodologia general i específica. Recursos didàctics i organitzatius 

Com a orientacions metodològiques generals que cal  aplicar en l’ensenyament  secundari, en primer lloc, es parteix de  
tres principis: Principi de Qualitat, Principi d’Esforç i Principi  d’Eficàcia. 

A aquests principis bàsics cal afegir les fonts curriculars: sociològica, psicològica, pedagògica i epistemològica, 
tenint en compte que la font psicològica i la pedagògica constitueixen la base de la metodologia que seguirem. 

L’aprenentatge entés com a construcció de coneixements és el plantejament que rau en el desenvolupament 
d’aquesta programació didàctica. Es concep que l’alumne és agent actiu de la construcció dels coneixements i s’entén 
l’aprenentatge com l’apropiació d’uns sabers que s’interrelacionen amb uns coneixements adquirits, en un procés 
complex de construcció i reconstrucció. Aquest procés es desenvolupa en la interacció social que té lloc a l’aula entre 
el professor i els companys, i també en interacció amb els continguts a aprendre. 

L’aprenentatge ha de ser significatiu perquè l’alumne establisca vincles substantius i no arbitraris entre el 
nou contingut a aprendre i el que ja es troba en l’estructura cognitiva de la persona. Els aprenentatges conceptuals han 
de tenir una correlació amb els procedimentals per no caure en l’abstracció i aturar la  motivació  de  l’alumne. Aquesta 
motivació, cal fomentar-la amb la presentació dels continguts per mitjà de textos i activitats lligats als seus interessos i que 
recreen situacions contextualment properes i recognoscibles per   l’alumnat. 

El personal docent actua com a dinamitzador del procés d’ensenyament-aprenentatge alhora que l’alumnat 
s’hi implica. L’alumnat ha d’aprendre a aprendre, aquest fet implica l’adquisició d’estratègies cognitives de planificació  
i autoregulació. 

La interdisciplinarietat evita possibles repeticions de continguts, raó per la qual és important coordinar la 
programació amb les de les diferents assignatures de l’àrea de llengües. A més, tots els continguts treballats han de 
contribuir a l’objectiu global que és l’adquisició de les competències clau. 

 

 

Orientacions metodològiques de l’àrea de llengua 

Pel que fa a l’àmbit lingüístic, les orientacions metodològiques faran èmfasi en l’ús de la llengua, en la seua 
funcionalitat i en el que s’aconsegueix utilitzant-la. L’ús de la llengua és una activitat intencional i és la intenció la que 
es constitueix en motor de les activitats discursives. La paraula clau que defineix aquesta nova visió  de  la llengua i 
que s’oposa a l’anterior és comunicació. L’ús i la comunicació són el veritable sentit últim de la llengua i l’objectiu real 
d’aprenentatge. 

Segons aquest nou plantejament, aprendre llengua significa aprendre a usar-la, a comunicar-se, o si ja se’n 
sap, aprendre a comunicar-se millor en situacions més complexes o compromeses. La gramàtica i el lèxic passen a ser 
els mitjans tècnics per a aconseguir aquest propòsit. 

L’ensenyament d’una llengua implica l’exercitació dels processos cognitius complexos: comprensió i 
producció. La metodologia per a l’àrea propicia i necessita la realització d’activitats molt vinculades a allò cognitiu: 
recerca de la idea central, jerarquització d’idees, organització lògica del discurs, etc. 

El concepte de competència comunicativa implica la competència pragmàtica. L’alumnat ha d’assolir les 
convencions pragmàtiques per intervenir en el discurs de manera adequada. 

Finalment, l’ensenyament del valencià ha de fomentar la creativitat i l’hàbit lector. 
 

 

• Activitats i estratègies d’ensenyament i aprenentatge. Activitats complementàries 

L’aprenentatge se sustentarà en un seguit d’activitats que es concretaran en el desenvolupament de les unitats 
didàctiques del llibre Comunica 2 d’Edicions Bromera. De manera general presentem la classificació: 



 

 

• De comprensió i expressió: en cada unitat didàctica hi ha diversos textos que ajuden a treballar la 
comprensió, i que es plantegen com a models d’expressió, tant oral com escrita.



 

 

• De reforç: Edicions Bromera proporciona al professorat material de suport amb activitats simplificades 
(fitxes de Reforç, adaptacions curriculars…) adreçades a l’alumnat amb un ritme de treball més lent que 
la resta de la classe. 

• De consolidació de continguts: activitats de discriminació i reconeixement i activitats de producció 
(elaboració d’exposicions orals, textos de diferents tipologies). Dificultat mitjana. 

• D’ampliació: com que la complexitat de les activitats és progressiva, depenent de les possibilitats del grup 
es podran treballar la totalitat de les activitats que planteja cada unitat didàctica. A més, el projecte 
d’Edicions Bromera proporciona fitxes d’Ampliació (en Atenció a la diversitat) amb activitats adreçades 
a l’alumnat amb un ritme de treball més ràpid. 

• D’autoavaluació: activitats que evoquen els continguts treballats en la unitat amb l’objectiu que docent i 
alumnat controlen els avanços aconseguits i preparar la prova objectiva, a més, de diversos models 
d’avaluació per continguts i per competències. 

 

 

Activitats complementàries 

Al llarg del curs es faran una sèrie d’activitats extraescolars i complementàries que triarem en funció de la relació amb 
els continguts del curs i de l’oferta al nostre abast. Aquesta proposta ha de ser del tot flexible, atés que depenem de 
programes externs al centre on desenvolupem la nostra tasca. 

 

 

ACTIVITATS PROGRAMADES: 

 

 

• Eixida a una representació teatral. 

 

• Visita d’autors de les obres de lectura.



 

 

• AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT 
 

 

L’avaluació es pot definir com l’anàlisi del procés d’ensenyament-aprenentatge que permet verificar la 

coherència i el grau d’eficàcia amb què s’han de concretar cadascun dels passos de l’esmentat procés i 

ajustar l’ajut pedagògic a les característiques individuals de l’alumnat. El primer referent que cal tenir en 

compte en el procés avaluatiu són els criteris d’avaluació marcats en el currículum. 

 

 

• Criteris d’avaluació 
 

Bloc 1. Escoltar i parlar C
C 

 
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.  

 CCLI 

BL1.4. Produir de forma oral, amb el suport de les TIC i l’ajuda del professor, textos 
breus 

CAA 

dels àmbits personal, acadèmic i social, de temes pròxims a l’alumne, especialment de CSC 

tipologia textual narrativa i descriptiva SIEE 

utilitzant les estratègies d’expressió oral i els elements no verbals adequats ala situació CCLI 

comunicativa i a l’objectiu proposat, aplicant les propietats textuals i el lèxic adequat al CAA 

nivell, per a practicar aprenentatges lingüístics i estructurar el pensament.  



 

 

BL1.5. Avaluar, amb l’ajuda del professorat, les produccions orals pròpies i dels CSC 

companys, atenent la quantitat, qualitat, rellevància, pertinència i claredat, i les normes  

de prosòdia, per a progressar en la competència comunicativa oral.  

BL1.6. Reconéixer els estudis i professions vinculats als coneixements del nivell educatiu 
i 

SIEE 

identificar els coneixements, habilitats i competències que demanen per a relacionar-les  

amb les seues fortaleses i preferències.  

 

 

Bloc 2. Llegir i escriure C
C 

 
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 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 

C

C

LI 

C

A

A 

C

S

C 

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 C
C 

 
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 literària C
C 

 
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 CAA 



 

 

essencials de l’època i les característiques del gènere i realitzant un comentari de forma 
i 

CEC 

contingut per a expressar raonadament les conclusions extretes, per mitjà de la SIEE 

formulació d’opinions personals.  

 

 

• Instruments d’avaluació 
 

 

Per a poder avaluar correctament el procés d’aprenentatge de l’alumnat, cal diversificar els instruments 

avaluatius; des d’aquesta perspectiva, qualsevol activitat de classe pot ser útil per a obtenir informació. 

L’enregistrament de totes les dades ens permetrà ser objectius i coherents amb els criteris establerts. 

 

 

Instruments:



 

 

- Interpel·lació directa a l’aula: enquestes, qüestionaris i posades en comú. 

- Observació sistemàtica a l’aula: intervencions a classe, realització de les tasques i realització 
del quadern. 

- Lectures (preceptives i voluntàries). 

- Proves objectives específiques (orals i escrites). 

- Elaboració de resums i esquemes. 

- Treballs optatius de recerca i aprofundiment. 

- Exposicions orals. 

- Autoavaluació i la coavaluació: la informació que l’aprenent mateix ens proporciona sobre el 
seu treball i la percepció que en té de l’ensenyant i dels seus companys/es. 

A més, l’ús de rúbriques permetrà establir contractes d’aprenentatge entre l’alumnat i el professor/a, 

en el sentit que serà possible que cada xiquet o xiqueta siga conscient de la relació entre la qualitat de les 

seues produccions i els ítems que esdevenen, finalment, la qualificació de l’assignatura. 

Finalment, els diferents objectes d’avaluació requereixen estratègies distintes segons alumnat o 

pràctica docent, i és condició indispensable que siguen coherents amb les finalitats educatives, els 

continguts treballats i les activitats realitzades, així com que puguen fer possible el compliment de les 

característiques del procés d’avaluació formativa que pretenem i definida en el primer apartat. 

 

 

Tipus d’avaluació 

L’avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge ha de ser contínua i diferenciada. L’avaluació contínua 

ens permetrà descobrir la diversitat d’interessos, motivacions i capacitats de l’alumnat, així com detectar 

les seues dificultats per poder adequar les estratègies didàctiques adoptades. El professorat la prendrà 

com a referent fonamental per a valorar el grau d’adquisició de les competències clau i el de consecució 

dels objectius. 

 

 

El procés d’avaluació contínua consta de diferents fases: 

 

 
Avaluació inicial Permet comprovar el nivell de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge. També es 

tindran en compte els informes emesos en l’etapa o el curs anterior. 

 

 
Avaluació 
processual 

Al llarg del curs l’equip docent realitzarà diverses sessions d’avaluació (mínim una per 
trimestre). Permetran conéixer l’evolució del procés d’aprenentatge de l’alumnat,  
detectar les possibles dificultats sorgides i prendre les mesures necessàries per a 
solucionar-les. 

 
Avaluació 

final o 
sumativa 

S’hi valoren els resultats obtinguts: evolució de l’alumne al llarg del curs,  nivell 
d’adquisició de les competències bàsiques, valoració global de les activitats fetes durant 
el curs i superació de les proves dissenyades per a aquesta fase final. 

Avaluaci
ó 
extraordinà
ria 

Se celebrarà a finals de JUNY i consistirà en la realització d’una prova objectiva escrita 
i/o també una altra, si s’escau, sobre la o les lectures suspeses. 



 

 

• Criteris de qualificació. 

Pel que fa a l’avaluació de la capacitació dels alumnes en relació amb el punt de partida i els objectius fixats, 
l’apartat 2 de la disposició addicional sexta del Reial Decret 1105/2014 indica que els resultats de l’avaluació 
s’expressaran en l’ESO mitjançant una qualificació numèrica, sense emprar-hi decimals, en una escala de l’1 al 10, 
que anirà acompanyada dels termes següents: Insuficient (IN), Suficient (SU), Bé (B), Notable (NT), Excel·lent (SB), 
als quals s’aplicaran aquestes correspondències: 

Insuficient: 1, 2, 3 o 4. 
Suficient: 5. 
Bé: 6. 
Notable: 7 u 8. 

Excel·lent: 9 o 10. 

La nota mitjana de cada etapa serà la mitjana aritmètica de les qualificacions numèriques obtingudes en cada una 
de las matèries, arredonida a la centèsima més pròxima i en cas d’equidistància a la superior. La situació No 
Presentat (NP) equivaldrà a la qualificació numèrica mínima establida per a cada etapa, llevat que existisca una 
qualificació numèrica obtinguda per a la mateixa matèria en prova ordinària, i en aquest cas es tindrà en compte 
aquesta qualificació. 

 

 

	
Els blocs de contingut seran puntuats de la següent manera: 

COMPRENSIO* 	ORAL:	2’5	punts.	

COMPRENSIO* 	ESCRITA	(LITERATURA	I	GRAMA<TICA):	2’5	punts.	

EXPRESSIO* 	ORAL:	2’5	punts.	

EXPRESSIO* 	ESCRITA	(	inclòs	llibre	de	lectura):	2’5	punts.	

 

 

 

Cal fer palés que en l’adquisició de la competència lingüística s’han de treballar les quatre destreses següents: 

-Entendre (comprensió oral). 

-Parlar(expressió oral). 

-Llegir(comprensió escrita) 

-Escriure(expressió escrita). 

Important: en cadascuna de les destreses caldrà superar com a mínim un 40% de la puntuació. 

 

 

 



 

 

L’avaluació positiva dels controls dels llibres de lectura preceptius serà condició sine qua non perquè 

l’alumne puga aprovar la matèria. 

L’oralitat va unida a l’actitud. Una de les quatre destreses de la competència lingüística és PARLAR. Una 
actitud positiva és utilitzar la nostra llengua oralment a classe. Si l’alumne no domina la destresa de 
parlar, no es podrà considerar que és apte en la competència lingüística. 

 

 

 

7.4. Activitats de reforç i ampliació 
 

 

Les activitats plantejades en les diferents unitats estan seqüenciades de menor a major grau de dificultat. 

D’aquesta manera les primeres activitats són de reforç, es tracta d’exercicis bàsics i senzills  que permeten 

als alumnes assolir millor els continguts de la unitat. 

A més, el Projecte Comunica disposa de material fotocopiable d’atenció a la diversitat que es farà 

servir quan siga oportú, i també adaptacions curriculars i comprensions orals a disposició de l’alumnat que 

necessite un suport extra. 

A l’interior de manual, les activitats d’ampliació estan diferenciades tipogràficament de la resta, 

es presenten sota l’epígraf Per a saber-ne més i van adreçades a l’alumnat més capacitat. Aquests exercicis 

presenten un grau de complexitat més elevat i estan destinats a ampliar els continguts treballats en el bloc 

corresponent, en què l’alumnat haurà  de reflexionar o cercar informació sobre  algun aspecte concret. A 

més, estan relacionades amb estratègies d’autoaprenentatge i amb l’ús de les tecnologies de la informació 

i la comunicació.



 

 

• MESURES D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT 
EDUCATIU O AMB NECESSITAT  DE COMPENSACIÓ EDUCATIVA. 

 

 

L’objectiu del docent és que tot l’alumnat ha d’adquirir el nivell mínim per assolir els objectius generals de l’ESO i les 
competències clau. El procés d’ensenyament-aprenentatge es basarà en l’adquisició d’una  comprensió  comunicativa 
que els ajude a desenvolupar-se a l’aula i avançar en els aprenentatges posteriors. 

L’alumnat presenta diversitat d’interessos, de motivacions i de capacitats, per tant, s’hi ha de donar una 
atenció diferenciada i individualitzada. Aquesta es concreta en una sèrie de mesures curriculars i de presa de decisions. 

El docent ha de prendre decisions que afecten àmbits diversos: 

- Sobre objectius i continguts: s’adeqüen els objectius generals a la realitat del centre, la selecció 
significativa i la seqüenciació coherent de continguts. 

- Metodològiques: els principis metodològics que caracteritzaran l’atenció a la diversitat giraran al voltant 
de l’aprenentatge significatiu i independent, la construcció activa de l’aprenentatge i la mediació del 
professor. 

- Sobre la selecció dels materials: caldrà adequar els materials a les necessitats de l’alumnat utilitzant una 
gran diversitat de recursos didàctics. 

- Sobre l’avaluació: el procés avaluador es caracteritzarà per la continuïtat i l’avaluació formativa. A més, 
altres mesures seran l’adequació i elaboració de criteris d’avaluació, l’elecció d’estratègies i la 
participació de pares i alumnes en l’avaluació. 

Des del punt de vista de la legislació, les mesures d’atenció a la diversitat es tenen en compte des de diversos 
aspectes: l’optativitat, els tallers d’àrees instrumentals, els desdoblaments i agrupaments, l’adaptació curricular, la 
diversificació curricular i Programes d’Iniciació Professional. 

Les necessitats específiques de suport educatiu de l’alumnat poden estar motivades per diferents causes i es 
classifiquen en: 

• Alumnat nouvingut 

• Alumnes amb necessitats especials (alumnes amb necessitats educatives greus i permanents amb 
necessitat d’Adaptació d’Accés al Currículum; i alumnes amb necessitat d’ACI o ACIS). 

• Alumnat amb QI alt (altes capacitats). 

 

 

Les mesures que s’han pres per a aquest alumnat són aplicar adaptacions curriculars: ACI, ACIS. 

 

 

A més, el nostre centre ha posat en marxa els següents programes especials: 

PREMAR. Programa de millora de l’aprenentatge i rendiment ... 3r ESO. 

FPBàsica  d’aprofitament forestal.



 

 

• ELEMENTS TRANSVERSALS 

• Foment de la lectura. Comprensió lectora. Expressió oral i escrita 
 

 

La lectura és important, ja que és una de les millors eines per a aprendre una llengua. Com assenyala el currículum, 
cal fomentar l’hàbit lector des de totes les àrees de l’ESO. L’ensenyament de la lectura mecànica ha de donar pas a la 
lectura comprensiva i s’ha de potenciar el fet de llegir com un mecanisme per a assolir tot un seguit d’objectius 
relacionats no sols amb la lingüística, sinó amb tots els àmbits d’aprenentatge. A més, cal crear en l’alumnat l’hàbit 
lector. 

Per aquest motiu, manllevat del camp de l’ensenyament de segones llengües, actualment s’ha de  potenciar 
dos tipus de lectura diferents: la lectura intensiva i la lectura extensiva. 

La lectura intensiva es treballa a l’aula, amb textos curts que ens permeten treballar les microhabilitats i els 
diversos tipus de comprensió. El primer apartat de cada unitat (Comprensió lectora) conté una gran varietat de textos 
per a treballar la comprensió i, al mateix temps, l’expressió oral i escrita. 

La lectura extensiva es durà a terme fora de l’aula, durant el curs els alumnes hauran de realitzat 3  lectures 
preceptives, controlades mitjançant proves o tests de lectura i/o realització de treballs escrits.  Superar  amb 
suficiència aquestes proves suposarà poder ser avaluat positivament; és a dir, cas de no superar una o les tres proves 
suposarà que la nota de l’alumne mai serà de 5 o més de 5. 

 

 

LECTURES PRECEPTIVES: 

1r TRIMESTRE: Moisés, estigues quiet.Lliris Picó. Ed. Del Bullent. 

2n TRIMESTRE: Cartes d’hivern. Agustín Fernández Paz. Ed: Bromera. 

3r TRIMESTRE: Wendy i l’enemic invisible. Andreu Martín. Ed: Bromera. 
 

• Comunicació audiovisual. Tecnologies de la informació i la comunicació 

Els alumnes durant l’educació secundària han d’acabar d’assolir la competència digital, és a dir, dominar 

les habilitats necessàries per a cercar, obtenir, processar i comunicar informació en diferents formats 

(textual, digital, audiovisual, gràfic i sonor). 

Per a afavorir aquest aprenentatge, durant el curs els alumnes posen en pràctica les normes 

bàsiques per a presentar correctament treballs en diferents formats. Diverses sessions estan planificades 

a l’aula d’informàtica i es duran a terme les següents activitats: 

• Recerca d’informació i ús de diccionaris en línia 

• Aspectes formals per a la presentació de treballs en format digital 

• Activitats interactives de reforç dels continguts treballats 

Els dispositius mòbils afavoreixen les funcions motivadora i innovadora. L’ús de l’ordinador, facilita la 

recerca d’informació o com a mitjà d’elaboració de treballs i materials és molt positiu, però un ús 

incorrecte pot convertir-lo en un mitjà reductor, simplificador i estereotipat. 

En el treball de classe, utilitzarem, a més, altres dispositius: 

• Pissarra digital interactiva. 

• Llibre digital. 



 

 

• Activitats interactives: serveixen d’introducció a les que es treballen sobre el llibre i són 
prèvies a l’activitat individual. Poden ser realitzades col·lectivament o individualment si 
disposem de



 

 

tauletes digitals o netbooks a classe. La seua disponibilitat a través d’Internet permet que 

siguen treballades pels alumnes a casa, reforçant d’aquesta manera el treball realitzat a classe. 

• Recursos d’Internet: també a través de la PDI o dels netbooks accedirem a imatges, vídeos 
o enregistraments que reforcen els continguts treballats a classe. Aquests poden ser 
preparats amb antelació en cas de no disposar del suficient ample de banda. Poden ser 
emprats per a il·lustrar les explicacions de classe, i posteriorment per a construir activitats 
específiques. 

Mesures per difondre les bones pràctiques de la informació i la comunicació. 

Cal promoure la consciència solidària a l’aula i evitar el ciberassetjament, amb la tasca diària de 
sensibilització, amb debats i l’ús de vídeos amb reportatges, entrevistes etc. 

Pel que fa a l’ús del telèfon mòbil, els alumnes no podran usar-lo a classe, excepte en casos 
d’urgència i avisant la professora, amb finalitats personals; solament se’n farà ús, amb autorització 
de la docent, amb finalitats acadèmiques. 

Les TIC s’han d’usar com un mitjà i no com a un fi, amb la recerca d’informació adequada a la 
matèria. 

Han de facilitar la integració de l’alumnat immigrant, pel que fa a l’aprenentatge de llengua i 
literatura, amb l’ajuda dels traductors, vídeos i fotografies que proporcionen les TIC. 

Així també constitueixen una eina fonamental per a l’alumnat que estiga malalt, en la seua 
comunicació amb el centre i el professorat, a més del traspàs d’informació acadèmica que els poden 
proporcionar els altres alumnes. 

Finalment, les TIC són un element de comunicació molt important entre els docents i les famílies, 
amb l’intercanvi d’informació. 

 

 

• Emprenedoria 

Pel que fa a l’emprenedoria, la llengua contribueix a desenvolupar el sentit d’iniciativa i l’esperit 

emprenedor, ja que afavoreix la creativitat i la capacitat d’interaccionar amb la resta de persones i amb 

el medi. Un treball adequat de la capacitat comunicativa contribueix a fer que els alumnes se senten 

segurs a l’hora de defensar els seus punts de vista. La capacitat d’escoltar i entendre permet 

desenvolupar actituds empàtiques amb els companys i les companyes, posar-se en el lloc de l’altre per a 

aprendre a ser solidari i treballar en equip a la recerca de solucions per a projectes comuns. 

Un nivell d’expressió adequat facilita el treball en equip, així com la interiorització de 

microhabilitats com el respecte del torn de paraula, l’ús de paraules com «per favor», «gràcies», 

«perdó»… contribueix a fer dels xiquets de hui uns adults responsables, solidaris i capaços d’acarar 

reptes en un món competitiu i complex. 

D’altra banda, la innovació en la recerca de realitzacions artístiques, la capacitat de reacció i 

improvisació, permet l’expressió de pensaments, sentiments i estats d’ànim. Així, a través dels 

continguts de la present programació de Valencià: llengua i literatura, s’afavoreix el coneixement propi, 

es facilita la consciència d’un mateix, es desenvolupa la percepció i es facilita l’encontre i la cooperació 

amb els altres. Tot açò ens permet que l’alumnat tinga una actitud oberta i respectuosa de cara a noves 

propostes, lectures i llengües de diferents països i cultures, a l’interés pel coneixement d’una realitat 

multicultural en un món globalitzat. Del coneixement, passarà a la comprensió i, per tant, a l’estima. 



 

 

 

• Educació cívica i constitucional 

La llengua, sobretot en el seu vessant literari, facilita la construcció de la identitat individual i potencia 

les relacions interpersonals enriquidores, per a enfortir la convivència, d’acord amb els valors cívics 

socialment reconeguts. 

La literatura permet desenvolupar al màxim les possibilitats de xiquets i xiquetes, formar-se en 

el respecte als drets humans i llibertats fonamentals i preparar-se per a assumir una vida responsable en 

una societat lliure i tolerant amb les diferències. 

Així, a través de la literatura, de l’aprenentatge de llengües i de l’intercanvi dialèctic, potenciem 

l’adquisició de competències socials i cíviques personals, interpersonals i interculturals per a participar 

en una societat cada vegada més diversificada. També fomentem els processos que potencien la 

participació individual per a aconseguir fins col·lectius, enriquint les experiències socials de l’alumnat, el 

respecte als altres i la convivència, de manera que es facilita l’adquisició d’habilitats socials per a les 

relacions, i la participació activa en la vida cívica i democràtica. 

 

Mesures dirigides a la sensibilització, prevenció i eradicació de qualsevol tipus de violència i 

discriminació per causa d’intolerància referida a discapacitat de gènere, orientació i identitat sexual, 
ètnia o creences religioses. 

Cal evitar comentaris i bromes ofensives al diferent, detectar l’aïllament, evitar la ridiculització i el 

menyspreu de les capacitats de les persones, així com les actituds paternalistes i fer-ne una reflexió. Per a 

la qual cosa proposem: 

-Treballar el llenguatge no discriminatori. 

-Fer redaccions i debats sobre situacions de discriminació. 

-Treballar exercicis de rol en què cada alumne es pose en el lloc de la persona discriminada i de la seua 

família, així com de la persona que discrimina. A partir d’ací se’n farà una anàlisi i posterior reflexió de les 

causes, efectes, sentiments i conseqüències. 

Referents femenins a l’àrea de llengua i literatura. 

A 2n ESO farem lectures a classe. Es tracta de llegir i comentar la vida i obra d’algunes dones, 
sobretot escriptores i periodistes, del llibre Contes de bona nit per a nenes rebels , d’Elena Favilli i 
Francesca Cavallo, com Maya Angelou, Jane Austen, les germanes Bronté o Anna Politouskaia



 

 

• AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT I INDICADORS D’ÈXIT 

 

L’avaluació dels processos d’ensenyament-aprenentatge és un component del procés educatiu, a través 

del qual s’observa, es recull i s’analitza informació significativa respecte a les possibilitats, les necessitats 

i els assoliments dels alumnes, amb la finalitat de reflexionar, emetre judicis de valor i prendre decisions 

pertinents i oportunes per a la millora dels aprenentatges. La finalitat n’és millorar la intervenció 

didàctica, controlant tots els elements que intervenen en la programació per adequar-la cada vegada 

més als alumnes i comprovar si aquestes intervencions didàctiques han estat eficaces. 

L’avaluació de la pràctica docent, així com de l’assoliment de tots els objectius programats a 

principi de curs, ens permetrà modificar aquells elements que han plantejat alguna dificultat i millorar així 

el procés d’ensenyament. Les propostes de millora que es realitzen seran incloses en la memòria de fi de 

curs i figuraran en la programació del curs següent. D’altra banda, es tracta d’un procés que és part 

integrant del procés educatiu i, per això, ha de realitzar-se de manera contínua, amb la finalitat no sols 
de valorar els resultats obtinguts segons les competències adquirides i els objectius aconseguits, sinó 

d’analitzar tot el procés d’ensenyament i aprenentatge. Serà decisiva per a detectar les dificultats en el 

moment en què es produïsquen, esbrinar-ne les causes i, en conseqüència, reorientar la intervenció 

educativa i acomodar-la a la diversitat de capacitats, ritmes d’aprenentatge, interessos i motivacions de 

l’alumnat. 

 

 

Indicadors per a l’avaluació de la programació Sí No 

La programació s’adequa a les necessitats de l’entorn i de l’alumnat   
La programació és un instrument orientador i de referència.   
La programació respon a la línia pedagògica del centre.   
La programació té en compte els interessos i el nivell de desenvolupament de l’alumnat.   
La programació respon a la necessitat social de determinats continguts.   
La programació s’aplica en la pràctica.   
La programació recull les propostes de la memòria anterior.   
La programació contempla els objectius del cicle, la programació de les comissions, de 

recursos: biblioteca, periòdic, projectes de formació... 

  
Es fa un seguiment i avaluació trimestral de la programació.   
En la programació s’identifiquen aspectes que es poden millorar a partir de la memòria.   

 

Indicadors per a la valoració del pla d’activitats extracurriculars i complementàries Sí No 

La planificació de les eixides didàctiques i activitats complementàries és coherent amb la 

programació. 

  

Hi ha una programació trimestral de les eixides i activitats complementàries.   

Aquest pla d’activitats està implementat en la programació d’aula.   

En la programació del pla, es fa després una valoració de les activitats.   

L’alumnat valora positivament aquest pla.   

Les activitats complementàries potencien la participació de les famílies.   



 

 

Aquest pla fa que l’escola siga més oberta, interessant i divertida.   

Aquest pla promou la implicació i col·laboració amb organismes culturals i  diverses 

institucions de la localitat. 

  

 

Indicadors per a la valoració de la formació i innovació Sí No 

Incidència en la pràctica diària a l’aula.   
El contingut de cursets de formació ha cobert les nostres expectatives.   
La col·laboració dels ponents ha estat l’adequada.   
El nombre de les sessions de treball ha estat l’adequat.   
Grau de satisfacció personal del curset.   
El curset ha donat resposta a les necessitats dels docents assistents al curs.   
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• INTRODUCCIÓ	
 

• Justificació de la programació 

La inclusió de l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura en el currículum de l’Educació 

Secundària Obligatòria respon a la necessitat de desenrotllar la competència comunicativa de l’alumnat, 

entesa en tots els vessants: pragmàtic, lingüístic, sociolingüístic i literari. Així, d’una banda, ha d’aportar-li 

ferramentes i coneixements necessaris per a moure’s satisfactòriament en qualsevol situació comunicativa 

de la vida acadèmica, familiar, social i professional, i, d’una altra banda, ha de servir per a  la consolidació 

de la competència comunicativa necessària en tots els àmbits de la vida adulta 

Els continguts, criteris d’avaluació i competències clau de Valencià: Llengua i Literatura s’organitzen 

en quatre blocs. Esta divisió no pretén jerarquitzar els aprenentatges, sinó organitzar les destreses bàsiques 

que ha de conéixer l’alumnat, usuari de la llengua, per a ampliar, de manera progressiva, la seua capacitat 

per a interactuar, comprendre i expressar-se oralment i per escrit, a més de millorar la seua educació 

literària. En este sentit, les habilitats lingüístiques, els continguts de llengua i  els de literatura que 

pertanyen a cada un dels blocs, s’interelacionen i conformen l’assignatura com un tot integrat. Amb això es 

pretén consolidar la base que servisca per a l’aprenentatge al llarg de la vida, ja que les habilitats 

lingüístiques i el coneixement purament conceptual de la llengua seran elements necessaris una vegada 

acabada esta etapa formativa per a obtindre informació, comunicar-se i continuar aprenent. D’altra banda, 

cal remarcar que, en cada bloc, els elements curriculars es presenten en una progressió creixent i graduada 

al llarg de l’etapa educativa, a partir del nivell assolit al final de l’Educació Primària. 

Així doncs, el bloc 1, “Comunicació oral: escoltar i parlar”, presenta continguts  necessaris  perquè 

l’alumnat adquirisca les habilitats per a comunicar amb precisió les pròpies idees, construïsca discursos 

orals elaborats adequats al context comunicatiu en què s’utilitzen i escolten de manera activa, interpretant 

correctament les idees de la resta. També es presenta en este bloc la interacció oral  com  una destresa 

bàsica en les relacions humanes i que ocupa tots els àmbits, des del personal fins a l’acadèmic, passant pel 

professional i l’administratiu. 

El bloc 2, “Comunicació escrita: llegir i escriure”, fomenta el desenrotllament de la lectura i 

l’escriptura. Estos processos són bàsics en la posada en marxa de la resta de processos cognitius que elabora 

el coneixement del món, d’un mateix i dels altres. Són, per tant, dos ferramentes clau en l’adquisició de 

nous aprenentatges durant tota la vida. L’enfocament comunicatiu en el procés d’ensenyament-

aprenentatge de la llengua provoca que les activitats relacionades amb la comprensió i la redacció de textos 

de diversos àmbits i la realització de projectes d’aprenentatge, de forma individual o en equips cooperatius, 

siguen elements metodològics bàsics en este bloc. A més, s’hi inclouen els temes transversals que han 

d’estar presents en el currículum. 

El bloc 3, “Coneixement de la llengua”, es basa en la necessitat de reflexionar sobre els elements 

que conformen la llengua i sobre els mecanismes lingüístics que regixen la comunicació, és a dir, 

sistematitza l’aprenentatge dels elements lingüístics necessaris per a utilitzar correctament les destreses 

lingüístiques a què s’ha fet referència anteriorment. 

El quart bloc és “Educació literària”, amb la qual es pretén aconseguir que l’alumnat es convertisca, 

de manera progressiva, en lectors competents. Per este motiu s’alternen les propostes de lectura, 

comprensió i interpretació d’obres literàries pròximes als seus gustos personals i a la seua maduresa 



 

 

cognitiva, amb la de textos literaris que aporten coneixements bàsics sobre algunes de les fites clau de la 

literatura. En este punt cal assenyalar que la progressió en l’estudi de la literatura s’entén com l’aproximació 

als gèneres literaris a partir d’una selecció de textos agrupats al voltant dels grans temes i tòpics universals 

en els dos primers cursos que conclou en tercer i quart amb una visió cronològica que comprén des de 

l’edat mitjana fins al segle XXI. Així, la literatura es planteja com a font de gaudi personal  i com a font de 

coneixement, ja que es relaciona amb altres arts com ara la pintura, l’escultura, el cine, la música i inclús la 

ciència. 

L’organització dels elements curriculars de l’assignatura es basa en el tractament integrat de les 

llengües del currículum, enfocament metodològic que respon a la concepció plurilingüe del sistema 

educatiu valencià, en què conviuen dos llengües cooficials amb, almenys, una llengua estrangera, i totes 

són al mateix temps objecte i instrument d’aprenentatge. Per este motiu, es presenten els criteris 

d’avaluació i els continguts específics de cada una de les dos llengües i els criteris d’avaluació i els contiguts 

comuns a les dos. El fet que es presenten continguts comuns, de tipus cognitiu, que es relacionen  

principalment  amb  els  processos  que  intervenen  en  la  lectura  i  l’escriptura,  facilita     la



 

 

 

 

planificació de tasques i estratègies d’aprenentatge que  permeten realitzar  transferències  lingüístiques en 

funció de quina siga la L1 o la L2 del centre, tenint en compte el projecte lingüístic d’este. En este sentit, 

són fàcilment transferibles a les llengües estrangeres, una vegada que s’ha consolidat el codi oral  o escrit, 

la qual cosa facilita l’aprenentatge. 

Així mateix, la redacció dels criteris d’avaluació es basa en una estructura fàcilment recognoscible 

que configura xicotetes situacions d’avaluació que, en molts casos, respon a situacions reals. Per a això, en 

primer lloc es presenta el procés que es pretén avaluar, amb diferents nivells de complexitat, associat a un 

contingut (conceptual, procedimental i actitudinal). Tant el procés com el contingut estan tancats per la 

naturalesa de l’execució (la manera, el context, l’objectiu), que ajuda a delimitar les situacions en què es 

realitza el procés sobre el contingut que s’aprén. 

Esta redacció dels criteris d’avaluació de Valencià: Llengua i Literatura permet realitzar una 

selecció ajustada de procediments i instruments d’avaluació, bàsicament escales d’observació i de 

valoració aplicades a productes lingüístics, orals i escrits, sobre temes i àmbits diversos o sobre la literatura. 

En este sentit, l’ús del portfolio en les pràctiques de les habilitats expressives com a recurs d’avaluació i de 

reflexió crítica sobre què s’ha aprés i com s’ha aprés, és determinant en l’avalució del procés 

d’aprenentatge i en l’autoavaluació de l’alumnat. A més, la creació d’un portfolio de lectura permetrà 

l’alumnat recopilar i avaluar tots els elements relacionats amb les lectures: fitxes, resums, gravacions 

d’exposicions orals, infografies, etc. 

La seqüenciació dels continguts i els criteris d’avaluació de forma progressiva i diferenciada 

possibilita la identificació i l’avaluació dels aprenentatges bàsics de cada nivell, amb la qual cosa  es facilita 

les funcions del docent en el tractament de l’atenció a la diversitat i en la realització d’adaptacions 

curriculars per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, i també en facilita la inclusió en   el 

medi escolar i social. D’altra banda, l’avanç seqüenciat, progressiu i acumulatiu al llarg dels quatre cursos 

de l’ESO permet que els aprenentatges bàsics de cada nivell incloguen els del nivell  anterior encara que 

estos no apareguen detallats. D’esta manera, s’aconseguix l’adquisició dels coneixements i processos que 

apareixen en els estàndards d’aprenentatge avaluables presentats en el en Reial Decret 1105/2014, de 26 

de desembre, pel qual s’estableix el currículum bàsic de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat, 

sense haver d’orientar el procés d’ensenyança-aprenentatge directament a aconseguir-ho. 

L’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura contribuïx en essència a l’adquisició de la 

competència en comunicació lingüística per part de l’alumnat. I si la comunicació és un dels pilars de la 

convivència social, el desenrotllament de la competència comunicativa ha d’anar estretament lligat al 

desenrotllament de la competència social i ciutadana. El plantejament bàsicament procedimental de 

l’assignatura implica que l’aprenentatge de les habilitats lingüístiques necessàries perquè es produïsca la 

comunicació contribuïsca a la comprensió de les experiències col·lectives i de l’organització i el 

funcionament del passat i present de les societats. A més, en molts casos, es plantegen situacions 

d’aprenentatge estretament lligades a la realitat social del món actual, els seus conflictes i motivacions,  els 

elements que són comuns i els que són diferents, així com els espais i territoris en què es desenrotlla  la 

vida dels grups humans, i els seus èxits i problemes, per a comprometre’s personalment i col·lectivament a 

millorar-los, i participar així, de manera activa, eficaç i constructiva, en la vida social i professional. Així 

doncs, per mitjà de l’organització d’equips de treball cooperatius s’hi  incorporen  formes de comportament 

individual que capaciten les persones per a conviure en una societat cada vegada més plural, dinàmica, 

canviant i complexa. L’alumnat, alhora que aprén a comunicar-se, aprén a cooperar, a comprometre’s i a 

afrontar els conflictes, a prendre perspectiva, a desenrotllar la percepció de l’individu en relació a la seua 



 

 

capacitat per a influir en l’àmbit social i a elaborar argumentacions basades en evidències. És a dir, aprén a 

posar-se en el lloc de l’altre, acceptar les diferències, ser tolerant  i respectar els valors, les creences, les 

cultures i la història personal i col·lectiva dels altres. 

Però, a més, l’assignatura també contribuïx a l’adquisició de la competència d’aprendre a 

aprendre, ja que des de tots els blocs de contingut es desenrotllen tècniques i estratègies que afavorixen 

el coneixement dels processos mentals a què s’entreguen les persones quan aprenen, a més del 

coneixement sobre els processos d’aprenentatge, així com el desenrotllament de la destresa de regular i 

controlar l’aprenentatge que es du a terme. 

D’altra banda, l’adquisició de la competència digital es fa patent a través del l’ús creatiu, crític i 

segur de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) aplicades a l’aprenentatge, la inclusió i la 

participació en la societat. Implica, a més, l’adquisició d’una sèrie de coneixements, habilitats i actituds 

derivats dels canvis produïts sobre la lectura i l’escriptura per l’aplicació de les TIC i la  generació  d’entorns 

virtuals, no sols d’aprenentatge, sinó també d’interacció social. En este sentit, els continguts de



 

 

 

 

Valencià: Llengua i Literatura es relacionen amb coneixements del llenguatge específic bàsic: textual, 

numèric, icònic, visual, gràfic i sonor, així com les seues pautes de descodificació i transferència. A més, 

s’incidix en el coneixement i ús de les principals aplicacions informàtiques necessàries per a l’accés a les 

fonts i el processament de la informació, i, com a conseqüència d’estos, també s’aborda el coneixement 

dels drets i les llibertats que assistixen a les persones en el món digital. El treball de les habilitats de 

comprensió oral i lectora inclou el desenrotllament de destreses relacionades amb la busca, l’accés i el 

processament de la informació. Per la seua banda, les habilitats d’expressió oral i escrita impliquen el domini 

de destreses bàsiques d’ús de la informació i creació de continguts en l’àmbit personal, acadèmic, social i 

professional. En tots els casos s’incidix en el coneixement dels riscos associats a l’ús de les tecnologies i de 

recursos en línia i les estratègies actuals per a evitar-los. És a dir, s’ensenya a identificar  els comportaments 

adequats en l’àmbit digital per a protegir la informació, pròpia i d’altres persones, així com conéixer els 

aspectes addictius de les tecnologies. 

També esta matèria contribuïx a l’adquisició de la competència, en el sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor, la qual implica la capacitat de transformar les idees en actes. La comunicació es basa justament 

en la transmissió d’idees i coneixements a través d’actes comunicatius que tenen lloc en determinats 

àmbits d’ús (personal, acadèmic, social i professional). Per tant, si plantegem cada situació de comunicació 

com un problema o un repte a què s’ha d’enfrontar l’usuari de la llengua, podem afirmar que en cada cas 

s’ha de prendre consciència de la situació en la qual s’ha d’intervindre o que  cal resoldre. Per tant, el 

parlant ha de saber triar, planificar i gestionar els coneixements, destreses o habilitats i actituds necessaris 

amb criteri propi, a fi d’aconseguir l’objectiu previst. En la realització de les activitats comunicatives es 

promou el desenrotllament d’actituds que afavorixen la iniciativa emprenedora, la capacitat de pensar de 

forma creativa, de gestionar el risc i de manejar la incertesa per mitjà del desenrotllament de destreses o 

habilitats com la capacitat d’anàlisi; la capacitat de planificació, organització, gestió i presa de decisions; la 

capacitat d’adaptació al canvi i de resolució de problemes; la comunicació, presentació, representació i 

negociació efectives; l’habilitat per a treballar, tant individualment com dins d’un equip; la participació; la 

capacitat de lideratge i delegació; el pensament crític i el sentit de la responsabilitat; l’autoconfiança; 

l’avaluació, i l’autoavaluació. 

D’altra banda, la competència en consciència i expressió cultural implica conéixer, comprendre, 

apreciar i valorar amb esperit crític, amb una actitud oberta i respectuosa, les diferents manifestacions 

culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi personal, i considerar-les com a part de 

la riquesa i patrimoni dels pobles, als quals contribuïxen els continguts del bloc “Educació literària”. A més 

de l’aprenentatge dels elements literaris, es proposa el desenrotllament de la creativitat, que es relaciona 

amb la capacitat estètica i creadora, i el domini d’aquelles capacitats relacionades amb els diferents codis 

artístics i culturals, per a poder utilitzar-les com a mitjà de comunicació i expressió personals. Tot això per 

a despertar en l’alumnat l’interés per la participació en la vida cultural i per contribuir a la conservació del 

patrimoni cultural i artístic, tant de la comunitat pròpia com d’unes altres comunitats. 

Des del punt de vista metodològic, es proposa l’enfocament comunicatiu com a plantejament 

didàctic bàsic per a l’aprenentatge i l’avaluació. El fet de desenrotllar la  competència  comunicativa suposa 

adquirir coneixements a través de la pràctica i la participació actives en àmbits socials que, com a tals, es 

poden desenrotllar tant en el context educatiu formal, a través del currículum, com en els contextos 

educatius no formals i informals. En este sentit, s’han de dissenyar tasques o situacions d’aprenentatge 

que possibiliten, imiten o reproduïsquen de la manera més fidel possible situacions reals d’interacció, 

comprensió i expressió oral i escrita, de manera que els estudiants puguen aplicar els coneixements 

apresos. 



 

 

Tenint com a objectiu últim que tot l’alumnat, sense exclusions, adquirisca els millors 

aprenentatges possibles, és de gran rellevància que incorporem en les nostres aules els últims avanços 

que la ciència educativa i social desenrotlla en relació a la millora de l’aprenentatge de la infància i joventut. 

Només així podrem consolidar el dret a l’educació de tots i totes,  la millor educació possible  per a cada un 

d’ells i elles. 

Per això, amb poques paraules, l’aprenentatge dialògic entén que les persones aprenem a partir 

de les interaccions amb unes altres persones, és a dir, que construïm el coneixement, en primer lloc, des 

d’un pla intersubjectiu, des d’un àmbit social, i, progressivament, l’interioritzem amb un coneixement 

propi, intrasubjectiu. Per mitjà del diàleg, transformem les relacions, el nostre entorn i el nostre propi 

coneixement. Per tant, sota esta concepció de l’aprenentatge, l’alumnat, per a aprendre, necessita 

situacions d’interacció. Però no sols necessiten un gran nombre d’interaccions i que estes siguen diverses,  

sinó que,  a més, el  diàleg  que s’establisca  ha d’estar  basat en una relació d’igualtat i  no    de



 

 

 

 

poder, la qual cosa significa que tots i totes tenim coneixement per a aportar. Són estos espais 

d’interacció els que l’escola ha d’assegurar si volem oferir una educació de qualitat. 

En este sentit, s’establirà un aprenentatge dialògic en la mesura que s’augmente al màxim 

l’aprenentatge instrumental, s’afavorisca la creació de sentit personal i social, es promoguen situacions 

d’aprenentatge impregnades de principis solidaris i en les quals la igualtat i la diferència siguen valors 

compatibles i mútuament enriquidors, tant instrumentalment com en nivells de cohesió social. 

A més, s’ha de tendir a un aprenentatge situat, que emfatitza la dimensió social dels processos 

d’adquisició de les competències, un aprenentatge vinculat a un determinat context cultural, social i de 

relacions, i a unes determinades tasques que les persones hauran de resoldre i que  els  permetran adquirir 

la competència necessària. Esta visió de l’aprenentatge contextualitzat o situat connecta amb una àmplia 

tradició de teories i pràctiques educatives que, en la societat de la informació, veuen reforçat el seu valor. El 

paper actiu i autònom dels alumnes conscients de ser responsables del seu aprenentatge ha de ser reforçat 

per una gran varietat de mètodes actius que faciliten la participació i implicació  d’estos, i l’adquisició i ús 

de coneixements en situacions reals que generen aprenentatges transferibles i duradors. 

Els mètodes actius poden recolzar-se en estructures d’aprenentatge cooperatiu, que asseguren la 

interacció entre iguals i amb altres membres de la comunitat educativa i l’entorn, de manera que, a través 

de la resolució conjunta de les tasques, els membres del grup desenrotllen noves habilitats i estratègies 

que puguen aplicar a situacions semblants en contextos formals i no formals. Es tracta de transformar les 

estructures d’aprenentatge individualistes, vinculades exclusivament a l’aprenentatge de continguts 

descontextualitzats, en estructures d’aprenentatge cooperatiu perfectament compatibles amb altres 

mètodes actius, i tots estos, amb l’aprenentatge de les competències. 

L’aprenentatge competencial, per la seua mateixa naturalesa, invita a esta integració 

metodològica que es recolza en les relacions dels diferents mètodes actius amb diverses maneres 

d’ensenyar continguts i processos, que són substancialment diferents, i que s’ensenyen vinculats als 

coneixements de les distintes àrees. Es poden mencionar ací distints models o  enfocaments metodològics 

(conductuals, constructivistes, socials o personals) o simplement mencionar exemples dels diversos 

enfocaments (anàlisi de tasques, simulació i/o joc de rols, estudi de casos, investigació  en l’entorn, estímul 

de la creativitat, models personals per a l’augment de l’autoestima, etc.) o seqüències didàctiques que es 

podrien utilitzar per a la programació de les unitats didàctiques (aprenentatge basat en projectes, 

aprenentatge basat en problemes, aprenentatge servici,  etc.). 

En conclusió, l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura s’articula entorn d’una sèrie 

d’habilitats comunicatives, coneixements cognitivolingüístics, aptituds i actituds, que permeten a 

l’alumnat, d’una banda, seguir amb la seua formació acadèmica i al llarg de la vida i, d’una altra, adaptar- 

se als reptes que planteja la societat del coneixement. 

 

 

1.2.	Contextualització	

El centre educatiu al qual va adreçada aquesta programació reuneix les següents característiques: 

• Situat a Ibi en la comarca L’Alcoià, en un àmbit urbà. 



 

 

• El centre compta amb 14 unitats d’ESO i 4 de Batxillerat. També s’imparteix un cicle formatiu. 

• El claustre de professorat està format per 54 membres, 4 dels quals formen el Departament de 
Valencià amb altres 2 companys adscrits a altres departaments i que imparteixen la nostra matèria. 

• L’alumnat és valencianoparlant, castellanoparlant i un percentatge mínim d’alumnes de diversa 
procedència. 

• Es desenvolupen els programes PEV/PIP. 

• Es duen a terme diferents programes d’atenció a la diversitat: PMAR per a respondre a les 
necessitats de l’alumnat que ho requeresca. 

• Aquesta programació va adreçada als grups de tercer de l’ESO amb alumnat heterogeni i que 
presenta diferents ritmes d’aprenentatge.



 

 

 

 

• OBJECTIUS	DE	L’ETAPA	VINCULATS	AMB	LA	MATÈRIA	
 

 

Els objectius són les metes que guien els processos d’ensenyament-aprenentatge. Els objectius s’expressen 

en termes de capacitats, les quals han d’assolir els alumnes durant aquesta etapa del procés 

d’aprenentatge. Estan fixats per la LOE i concretats en el Decret 112/2007. 

La finalitat de l’Educació Secundària Obligatòria és el desenvolupament integral i harmònic de la persona 

en els aspectes intel·lectuals, afectius i socials. D’aquesta manera els diferents objectius es poden agrupar 

en: 

• Cognitius: L’alumnat ha d’adquirir els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus 
aspectes humanístic, artístic, científic i tecnològic. 

• Afectius: Cal que l’alumnat desenvolupe i consolide hàbits d’estudi i de treball individual i en 
equip. Ha d’enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues 
relacions amb els altres. 

• Socials: Hem de preparar l’alumnat per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la seua 
inserció laboral i formar-lo per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadà. 

 

 

Objectius	generals	

L’Educació Secundària Obligatòria ha de contribuir a desenvolupar en l’alumnat les capacitats que els 

permeten: 

• Conéixer, assumir responsablement els seus deures, conéixer i exercir els seus drets en el respecte 
als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i els grups, exercitar-
se en  el diàleg afermant els drets humans i la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, 
com a valors comuns d’una societat plural i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica. 

• Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a condició 
necessària per a una realització eficaç de les tasques de l’aprenentatge i com a mitjà de 
desenvolupament personal. 

• Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar la 
discriminació de les persones per raó de sexe o per qualsevol altra condició o circumstància personal 
o social. Rebutjar els estereotips que suposen discriminació entre homes i dones, o qualsevol 
manifestació de violència contra la dona. 

• Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues relacions 
amb els altres, com també rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments 
sexistes i resoldre pacíficament els conflictes. 

• Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per adquirir, amb sentit 
crític, nous coneixements. Adquirir una preparació bàsica en el camp de les tecnologies, especialment  
les de la informació i la comunicació. 



 

 

• Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s’estructura en diferents disciplines, 
així com conéixer i aplicar els mètodes per identificar els problemes en els diversos camps del 
coneixement i de l’experiència. 

• Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, la 
iniciativa personal i la capacitat d’aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir 
responsabilitats.



 

 

 

 

• Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en valencià i en castellà, textos 
i missatges complexos, i iniciar-se en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura. 

• Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera apropiada. 

• Conéixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història pròpies i dels altres, així com 
el patrimoni artístic i cultural. 

• Conéixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, afermar els 
hàbits de cura i salut corporals i incorporar l’educació física i la pràctica de l’esport per afavorir el 
desenvolupament personal i social. Conéixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la  seua 
diversitat. Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, la cura dels éssers vius 
i el medi ambient, per contribuir a la seua conservació i millora. 

• Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les distintes manifestacions artístiques, 
utilitzant diversos mitjans d’expressió i representació. 

 

 

A banda d’aquests, que es descriuen a la legislació d’àmbit estatal, la concreció del currículum valencià 

inclou els objectius següents: 

• Adquirir els elements basics de la cultura, especialment en els seus aspectes humanístic, 
artístic, científic i tecnològic. 

• Adaptar el currículum i els seus elements a les necessitats de cada alumne i alumna, de manera 
que es proporcione una atenció personalitzada i un desenvolupament personal i integral de tot 
l’alumnat, respectant els principis d’educació comuna i d’atenció a la diversitat de l’alumnat propis 
de l’etapa. 

• Orientar l’alumnat i els seus representants legals, si es menor d’edat, sobre el progres 
acadèmic i la proposta d’itineraris educatius mes adequats per a cada alumne o alumna. 

• Preparar l’alumnat per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la seua inserció laboral. 

• Desenvolupar bones practiques que afavorisquen un bon clima de treball i la resolució 
pacifica de conflictes, així com les actituds responsables i de respecte pels altres. 

• Desenvolupar una escala de valors que incloga el respecte, la tolerància, la cultura de 
l’esforç, la superació personal i la responsabilitat en la presa de decisions per part de l’alumnat, 
la igualtat, la solidaritat, la resolució pacifica de conflictes i la prevenció de la violència de 
gènere. 

• Consolidar en l’alumnat hàbits d’estudi i de treball. 

• Formar l’alumnat per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans. 

• Desenvolupar metodologies didàctiques innovadores que incloguen l’aprenentatge cooperatiu, 
els projectes interdisciplinaris, l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, així com la 
practica de l’educació inclusiva en l’aula. 

• Basar la practica docent en la formació permanent del professorat, en la innovació educativa 
i en l’avaluació de la pròpia practica docent. 



 

 

• Elaborar materials didàctics orientats a l’ensenyança i l’aprenentatge basats en 
l’adquisició de competències. 

• Utilitzar el valencià, el castellà i les llengües estrangeres com a llengües vehiculars 
d’ensenyament, valorant les possibilitats comunicatives de totes estes, i garantint l’ús normal, la 
promoció i el coneixement del valencià.



 

 

 

 

Per tant, l’ensenyament de la llengua i la literatura en aquesta etapa tindrà com a objectiu el 

desenvolupament de les següents capacitats: 

• Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de l’activitat social i cultural. 

• Utilitzar el valencià i el castellà per a expressar-se oralment i per escrit, de manera coherent i 
adequada en cada situació de comunicació i en els diversos contextos de l’activitat social i cultural, per 
a prendre consciència dels propis sentiments i idees, i per a controlar la pròpia conducta. 

• Utilitzar la llengua oral en l’activitat social i cultural de manera adequada a les distintes funcions 
i situacions de comunicació, adoptant una actitud respectuosa i de cooperació. 

• Reconéixer les diverses tipologies dels textos escrits, i les seues estructures formals, per mitjà dels 
quals es produeix la comunicació amb les institucions públiques, les privades i les de la vida laboral, 
així com fer-ne un ús correcte. 

• Utilitzar el valencià i el castellà per a adquirir nous coneixements, així com per a buscar, seleccionar 
i processar informació de manera eficaç en l’activitat escolar i per a redactar textos propis de l’àmbit 
acadèmic. 

• Conéixer i valorar com a patrimoni de tots els espanyols la riquesa lingüística i cultural d’Espanya, 
i considerar, adequadament i amb respecte, les diferents situacions que originen les llengües en contacte 
en les comunitats bilingües. 

• Apreciar les possibilitats extraordinàries que ofereix el castellà com a llengua comuna per a totes 
les espanyoles i els espanyols i per a les ciutadanes i els ciutadans dels països de parla castellana, com 
a vehicle de comunicació i vertebració d’una de les comunitats culturals més importants del món. 

• Conéixer les diferents manifestacions i varietats del castellà, derivades de la seua expansió per 
Espanya i Amèrica, i valorar la unitat essencial de la llengua comuna per a tots els parlants de l’idioma. 

• Comprendre i valorar, a partir del coneixement de la realitat sociolingüística, la necessitat de 
recuperar un ús normalitzat del valencià, símbol d’identitat cultural i mitjà irrenunciable per a entendre 
la realitat de l’entorn i accedir al patrimoni cultural propi. 

• Analitzar els diferents usos socials del valencià i del castellà per a evitar els estereotips lingüístics 
que impliquen judicis de valor i prejudicis classistes, racistes o sexistes. 

• Apreciar les possibilitats que ofereix el valencià, llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, com 
a vehicle de comunicació i de vertebració. 

• Conéixer els principis fonamentals de la gramàtica del valencià i del castellà, i reconéixer les 
diferents unitats de la llengua i les seues combinacions. 

• Aplicar, amb una certa autonomia, els coneixements sobre la llengua i les normes de l’ús 
lingüístic per a comprendre textos orals i escrits i per a escriure i parlar amb adequació, coherència, 
cohesió i correcció, tant en valencià com en castellà. 

• Comprendre textos literaris utilitzant els coneixements sobre les convencions de cada gènere, els 
temes i motius de la tradició literària i els recursos estilístics. Apreciar-ne les possibilitats 
comunicatives per a la millora de la producció personal. 

• Aproximar-se al coneixement de mostres rellevants del patrimoni literari i valorar-lo com una 
manera de simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva en diferents contextos historicoculturals. 

• Conéixer i distingir les principals èpoques artístiques i literàries, els seus trets característics, les 
obres, i les autores i els autors més representatius de cada època. Conéixer les obres i els fragments 
representatius de les literatures de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.



 

 

 

 

• Interpretar i utilitzar la lectura i l’escriptura com a fonts de plaer, d’enriquiment personal i de 
coneixement del món, i consolidar hàbits lectors per mitjà de textos adequats a l’edat. 

• Aprendre i utilitzar tècniques senzilles de maneig de la informació: recerca, elaboració i 
presentació amb l’ajuda dels mitjans tradicionals i l’aplicació de les noves tecnologies. 

• Utilitzar, amb una autonomia progressiva, els mitjans de comunicació social i les tecnologies de la 
informació per a obtenir, interpretar i valorar informacions de diversos tipus i opinions diferents.



 

 

 

 

 

 

• COMPETÈNCIES	CLAU	
 

 

El terme competència indica la capacitat d’un individu per a reorganitzar allò aprés, per a transferir-ho a 

noves situacions i contextos. L’adjectiu clau indica la seua rellevància en el procés d’ensenyament- 

aprenentatge. Les competències exerceixen un paper d’enllaç entre la definició dels objectius i la selecció 

dels continguts. 

Les competències clau es caracteritzen perquè: 

• Són d’aplicació en l’ensenyament obligatori. 

• Constitueixen uns mínims que proporcionen tant als professors com als centres educatius 
referències sobre els principals aspectes en els quals cal centrar els esforços. 

• S’insisteix en l’enfocament interdisciplinari en el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

• Suposen la capacitat per a usar funcionalment els coneixements i les habilitats adquirits, la qual 
cosa implica comprensió, reflexió i discerniment. 

 

 

Les competències clau es classifiquen en bàsiques o disciplinars i transversals. 
 

 
Bàsique
s o 

disciplin
ars 

• Competència en comunicació lingüística 
• Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 

 

 

 

 

Transversa
ls 

• Competència digital 
• Competència d’aprendre a aprendre 
• Competències socials i cíviques 
• Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor 
• Consciència i expressió cultural 

 



 

 

 

 

Contribució	de	l’àrea	de	valencià	a	l’adquisició	de	les	competències	clau	
 

 

L’àrea de Valencià: llengua i literatura té com a meta el desenvolupament de la capacitat per a interactuar 

de manera competent per mitjà del llenguatge en les diferents esferes de l’activitat social. Per tant, 

contribueix d’una manera decisiva al desenvolupament de tots els aspectes que constitueixen la 

competència en comunicació lingüística. És a dir, contribueix a adquirir les destreses necessàries en  les 

quatre grans macrohabilitats lingüístiques que es concreten en les següents microhabilitats:



 

 

 

 

DIMENSI
Ó 

ACTIVITA
TS 

 

COM
PREN
SIÓ 
ORAL 

• Respondre qüestions sobre una determinada informació verbal. 
• Expressar verbalment el contingut d’una audició o exposició oral. 
• Desenvolupar verbalment la informació de textos, gràfics, dibuixos, imatges... 

• Traduir a diferents codis la informació obtinguda oralment: escrits, esquemes, 

mapes conceptuals... 

• Distingir la informació rellevant de la complementària. 

 

EXP
RES
SIÓ 
ESC
RITA 

• Efectuar dictats apropiats al nivell. 
• Realitzar resums dels continguts tractats. 
• Elaborar composicions sobre temes d’actualitat social. 
• Respondre per escrit qüestions plantejades. 
• Copiar informació extreta de diferents fonts. 
• Usar diferents fonts d’informació en l’elaboració dels escrits. 

 

COMP
RENSI
Ó 
ESCRIT
A 

• Elaborar resums o mapes conceptuals. 
• Expressar verbalment les idees principals d’un text escrit. 
• Respondre qüestions plantejades sobre un text escrit. 

• Expressar mitjançant diversos canals comunicatius la informació d’un text: cançons, 

expressió corporal... 
• Usar diferents fonts d’informació per ampliar coneixements i vocabulari. 

 

EXP
RES
SIÓ 
OR
AL 

• Llegir en veu alta, de manera individual i col·lectiva, sobre diversos temes. 
• Debatre sobre qüestions relacionades amb l’actualitat i els interessos de l’alumnat. 
• Planificar i efectuar exposicions i conferències orals individuals, en xicotet grup o 
en gran grup. 
• Respondre verbalment a qüestions plantejades a classe. 
• Produir missatges orals utilitzant diversos registres i fonts d’informació. 

 

 



 

 

A més, l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura també contribueix a l’adquisició de la resta 

de competències.



 

 

 

 

Relació	de	 les	 competències	 clau	amb	els	objectius	d’àrea	 i	 els	 criteris	

d’avaluació	
 

 

OBJECTIUS D’ÀREA COMPETÈNCIA C. AVALUACIÓ 

Comprendre discursos orals i escrits en els diversos 
contextos de l’activitat social i cultural. 

Comunicació 

lingüística Aprendre 

a aprendre Socials i 

cíviques 

BL. 1.3 

Utilitzar el valencià i el castellà per a expressar-se 
oralment i per escrit, de manera coherent i 
adequada en cada situació de comunicació i en els 
diversos contextos de l’activitat social i cultural, per 
a prendre consciència dels propis sentiments i idees, 
i per a controlar la pròpia conducta. 

Comunicació 

lingüística Aprendre a 

aprendre Socials i 

cíviques 

Sentit d’iniciativa i 
esperit emprenedor 

BL. 1.1, BL. 1.2, 
BL. 
1.3 

Utilitzar la llengua oral en l’activitat social i cultural 
de manera adequada a les distintes funcions i 
situacions de comunicació. 

Comunicació 

lingüística Aprendre a 

aprendre Socials i 

cíviques 

Sentit d’iniciativa i 
esperit emprenedor 

BL. 1.1, BL. 1.5, 
BL. 
1.6 

Reconéixer les diverses tipologies dels textos escrits, 
i les seues estructures formals, per mitjà dels quals 
es produeix la comunicació amb les institucions 
públiques, les privades i les de la vida laboral, així 
com fer-ne un ús correcte. 

Comunicació 

lingüística Aprendre a 

aprendre Socials i 

cíviques 

Sentit d’iniciativa i 
esperit emprenedor 

BL. 2.1, BL. 2.2, 

Utilitzar el valencià i el castellà per a adquirir nous 
coneixements, així com per a buscar, seleccionar i 
processar informació de manera eficaç en l’activitat 
escolar i per a redactar textos propis de l’àmbit 
acadèmic. 

Comunicació 

lingüística Aprendre a 

aprendre Socials i 

cíviques 

Sentit d’iniciativa i 
esperit emprenedor 

BL. 2.1, BL. 2.2, 
BL. 

2.3, BL. 2.4, BL. 
2.5, BL. 2.6, BL. 

2.7, Conéixer i valorar com a patrimoni de tots els 
espanyols la riquesa lingüística i cultural d’Espanya, i 
considerar, adequadament i amb respecte, les 
diferents situacions que originen les llengües en 
contacte en les comunitats bilingües. 

Comunicació 

lingüística Socials i 

cíviques 

BL. 3.7 

Comprendre i valorar, a partir del coneixement de la 
realitat sociolingüística, la necessitat de recuperar 
un ús normalitzat del valencià, símbol d’identitat 
cultural  i mitjà irrenunciable per a entendre la 
realitat de l’entorn i accedir al patrimoni cultural 
propi. 

Comunicació 

lingüística Socials i 

cíviques 

BL. 3.7 

Analitzar els diferents usos socials del valencià i del 
castellà per a evitar els estereotips lingüístics que 
impliquen   judicis   de   valor   i   prejudicis   classistes, 

Comunicació 

lingüística Socials i 

cíviques 

BL. 3.7 



 

 

 

 

racistes o sexistes.   

Apreciar les possibilitats que ofereix el valencià, 
llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, com a 
vehicle de comunicació i de vertebració. 

Comunicació 

lingüística Socials i 

cíviques 

BL. 3.7 

Conéixer els principis fonamentals de la gramàtica 
del valencià i del castellà, i reconéixer les diferents 
unitats de la llengua i les seues combinacions. 

Comunicació lingüística BL. 3.1 

Aplicar, amb una certa autonomia, els coneixements 
sobre la llengua i les normes de l’ús lingüístic per a 
comprendre textos orals i escrits i per a escriure i 
parlar amb adequació, coherència, cohesió i 
correcció. 

Sentit d’iniciativa i 
esperit emprenedor 

Aprendre a aprendre 

BL. 3.2 

Comprendre textos literaris utilitzant els  
coneixements sobre les convencions de cada gènere, 
els temes i motius de la tradició literària i els recursos 
estilístics. Apreciar-ne les possibilitats comunicatives 
per a la millora de la producció personal. 

Comunicació 

lingüística Aprendre 

a aprendre 

BL. 3.2 

Aproximar-se al coneixement de mostres  rellevants 
del patrimoni literari i valorar-lo com una manera de 
simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva en 
diferents contextos historicoculturals. 

Comunicació lingüística 

Aprendre a aprendre 

Sentit d’iniciativa i 
esperit emprenedor 

Consciència i expressió cultural 

BL. 4.3, BL. 4.4 

Conéixer i distingir les principals èpoques artístiques 
i literàries, els seus trets característics, les obres, i les 
autores i els autors més representatius de cada 
època. 

Comunicació 

lingüística Aprendre a 

aprendre 

Sentit d’iniciativa i 
esperit emprenedor 

Consciència i expressió cultural 

BL. 4.3, BL. 4.4 

Interpretar i utilitzar la lectura i l’escriptura com a 
fonts de plaer, d’enriquiment personal i de 
coneixement del món, i consolidar hàbits lectors per 
mitjà de textos adequats a l’edat. 

Comunicació lingüística 

Sentit d’iniciativa i 
esperit emprenedor 

Consciència i expressió cultural 

BL. 4.1, BL. 4.2 

Aprendre i utilitzar tècniques senzilles de maneig de 
la informació: recerca, elaboració i presentació amb 
l’ajuda dels mitjans tradicionals i l’aplicació de les 
noves tecnologies. 

Comunicació 

lingüística Aprendre a 

aprendre Socials i 

cíviques 

Sentit d’iniciativa i 
esperit emprenedor 

Digital 

BL. 1.4 

Utilitzar, amb una autonomia progressiva, els mitjans 
de comunicació social i les tecnologies de la  
informació per a obtenir, interpretar i valorar 
informacions de diversos tipus i opinions diferents. 

Comunicació 

lingüística Aprendre 

a aprendre Socials i 

cíviques 

BL. 1.2, BL. 1.4 



 

 

 

 

 Sentit d’iniciativa i 
esperit emprenedor 

Digital 

 

 

 

L’aportació de l’àrea de Valencià a la competència matemàtica i les competències bàsiques en ciència i 
tecnologia es fa mitjançant l’ús de textos de temes relacionats amb aquests continguts, però també, en 

el cas de la competència matemàtica és tractada de manera tangencial en algunes activitats en què siga 

necessari fer ús d’algun procediment matemàtic.



 

 

 

 

 

• CONTINGUTS	

Estructura	i	

classificació	

 

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 

 

L’eix del currículum són les habilitats i estratègies per a parlar i escoltar –incloent-hi la  interacció, escriure 

i llegir– en àmbits significatius de l’activitat social. Aquests aprenentatges s’arrepleguen en els dos primers 

blocs de continguts del currículum, mentre que els dos últims reuneixen els continguts que fan referència 

a la capacitat de l’alumnat per a observar el funcionament de la llengua i per a parlar-ne, als coneixements 

explícits sobre la llengua i les seues formes d’ús que es deriven de la diversitat geogràfica, social i d’estil, 

així com de les actituds adoptades pels usuaris de les llengües oficials. 

 

 

Els blocs de continguts exposen, d’una manera analítica, els components de l’educació lingüística i 

literària, i n’assenyalen els nivells assolibles en cada curs. 

 

 

CONTINGUTS	 DE	 TERCER	 D’ESO

	 	

Bloc 1 Escoltar i parlar 

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

• Gèneres dialogats de la comunicació oral, formals i espontanis, dels mitjans de comunicació social 
(col·loquis, debats d’opinió, taules redones, entrevistes, etc.). 



 

 

• Aplicació de tècniques d’escolta activa i ús del diàleg igualitari. 

• Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques. 

• Assumpció de distints rols en equips de treball. Adequació dels usos formals i informals al context. 

• Valoració de la conversació com a ferramenta de les habilitats socials, de mediació, d’expressió de 
la creativitat i de respecte per les opinions dels altres. 

• Creació del pensament de perspectiva. 

• Foment de la solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat. 

• Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatge cooperatiu. 

• Característiques dels textos orals argumentatius. 

• Aplicació dels coneixements de la tipologia i de les propietats textuals en l’anàlisi dels textos 
expositius i argumentatius.



 

 

 

 

• Ús de les tècniques de memorització i retenció de la informació: esquemes, resums i comentaris 
personals. 

• Utilització autònoma de diccionaris impresos i de manera guiada d’altres fonts d’informació. 

• Aplicació dels coneixements de la tipologia i de les propietats textuals en la producció oral de textos 
expositius i argumentatius. 

• Aplicació de tècniques d’avaluació, autoavaluació i coavaluació en les produccions orals. 

• Utilització de guies i gravacions. 

• Selecció raonada dels productes que s’incloguen en el dossier (portfolio). 

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

• Autoconeixement d’aptituds i interessos. 

• Procés estructurat de presa de decisions. 

CONTINGUTS ESPECÍFICS 

• Estudi, anàlisi i pràctica del debat: estructura habitual i moderador, tema, arguments, posicions 
inicials i finals, etc. 

• Estudi i aplicació dels procediments lingüístics de l’argumentació: tipus d’arguments, la refutació, la 
modalització, la reformulació, emfatització, etc. 

• Participació en intercanvis comunicatius dels àmbits acadèmic i social, especialment dels gèneres 
periodístics (col·loquis, debats d’opinió, taules redones, entrevistes, activitats de relació i 
dinamització, programes de mediació del centre, difusió de les activitats extraescolars, etc.). 

• Participació en reformulacions del missatge en contextos multilingües. 

• Aplicació de les característiques del llenguatge conversacional (cooperació, espontaneïtat, 
economia i subjectivitat), dels principis de cooperació (aportar informació certa, de manera clara, 
breu i ordenada, etc.), de les habilitats socials en les formes de tractament i respecte apreses, 
especialment en situacions que propicien l’entrenament de l’assertivitat en el manteniment de les 
pròpies opinions, en la identificació dels estats d’ànim, etc. 

• Aplicació i avaluació de les propietats textuals en els intercanvis de comunicació oral (adequació, 
coherència, cohesió i correcció). 

• Aplicació, anàlisi i avaluació dels elements d’expressió oral no verbals, corporals i 
paralingüístics: gesticulació, mirada, to, dicció, espai, etc. 

• Utilització de l’estàndard i d’un llenguatge no discriminatori. 

• Escolta activa, comprensió, interpretació i anàlisi de textos orals i audiovisuals argumentatius 
(debats, col·loquis, tertúlies, taules redones, etc.). 

• Anàlisi de la informació no verbal corporal (gestos, mirada, postura, contacte físic, etc.) i 
paralingüística (la dicció, l’accentuació, el ritme i el to de veu). 

• Aplicació de les estratègies de comprensió oral en els textos argumentatius (activació de 
coneixements previs, anticipació; manteniment de l’atenció, confirmació o rebuig d’hipòtesis; 
resolució de problemes de comprensió lèxica; reformulació, extracció i selecció d’informacions 
concretes presents en el text, etc.).



 

 

 

 

• Producció de textos orals expositius i argumentatius (exposicions i explicacions a altres grups del 
mateix nivell educatiu o inferior, presentacions d’actes relacionats amb la vida acadèmica, debats 
d’opinió, assemblees de classe, entrevistes, etc.) i els que generen els aprenentatges i projectes de 
treball. 

• Anàlisi, aplicació i avaluació dels procediments lingüístics d’expressió oral en textos expositius i 
argumentatius: ordre, claredat i rigor en l’exposició, riquesa expressiva, tipus d’arguments, recursos 
d’emfatització, etc., prestant atenció a les interferències lingüístiques. 

• Detecció d’incoherències, repeticions de connectors, etc. 

• Estudi i aplicació de l’estàndard oral formal. 

• Anàlisi, aplicació i avaluació dels elements d’expressió oral no verbals, corporals i 
paralingüístics (gestos, moviments, mirada, gestió de temps, espai, prosòdia i elocució). 

• Elaboració de presentacions orals: planificació (activació de coneixements previs i guió), 
documentació (fonts variades i en altres llengües), selecció i reorganització de la informació, 
textualització i avaluació (de l’organització del contingut, dels recursos, dels elements no verbals 
corporals i paralingüístics i del procés). 

 

 

Bloc	2.	Llegir	i	escriure	

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

• Característiques bàsiques dels textos argumentatius: funció comunicativa, estructura, marques 
lingüístiques, recursos verbals i no verbals, gèneres. 

• Reflexió sobre la importància de l’escriptura en el desenvolupament personal com a organitzador 
del pensament que facilita l’aprenentatge. 

• Selecció raonada dels textos produïts que s’inclouen en el dossier (portfolio). 

• Ús de tècniques de síntesi de la informació: mapa conceptual i resum de textos expositius. 

• Actuació eficaç en equips de treball: gestionar el temps, sentir-se motivat pels objectius compartits, 
intercanviar materials, assumir compromisos individuals, usar estratègies de supervisió i resolució de 
problema, realitzar observacions i avaluacions del procés i del resultat, comunicar-se amb confiança, 
etc. 

• Busca, localització i extracció d’informació en diferents tipus de textos i fonts documentals, en 
llengües diverses, i utilització de procediments per ala citació bibliogràfica. 

• Utilització de diferents tipus de biblioteques (aula, centre, pública, personal, virtual) per a obtenir 
informació. 

• Utilitzar el pensament com un mitjà i un fi, per a la reflexió sobre la importància de la lectura i 
l’escriptura com a mitjans d’aprenentatge i de desenvolupament del sentit crític i de la creativitat. 

• Valoració de l’error com a oportunitat. 

• Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats. 

• Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat d’automotivació. 



 

 

• Superació d’obstacles i fracassos. Mostrar iniciativa, idees innovadores, perseverança i flexibilitat. 

• Utilització del pensament alternatiu.



 

 

 

 

• Desenvolupament del sentit crític. 

• Ús de ferramentes digitals de busca en pàgines web especialitzades, diccionaris i enciclopèdies en 
línia, bases de dades especialitzades, etc., i visualització. 

• Aplicació d’estratègies de filtratge en la busca de la informació. 

• Emmagatzematge de la informació digital en dispositius informàtics i serveis de la xarxa. Valoració 
dels aspectes positius de les TIC per a la recerca i el contrast d’informació. 

• Organització de la informació seguint diferents criteris. 

• Disseny de presentacions multimèdia. 

• Escalat, rotació i retallada d’imatges. Coneixement i ús de drets d’autor i llicències de publicació. 

• Ús de les ferramentes més comunes de les TIC per a col·laborar i comunicar-se amb la resta del grup 
amb la finalitat de planificar el treball, aportar idees constructives pròpies, comprendre les idees 
alienes, etc. 

• Utilització del correu electrònic i de mòduls cooperatius en entorns personals d’aprenentatge. 

• Ús de serveis de la web social com ara blogs, wikis, fòrums, etc. 

• Adquisició d’hàbits i conductes per a la comunicació i la protecció de l’individu i per a protegir 
els altres de les males pràctiques com el ciberassetjament. 

• Anàlisi del públic destinatari i adaptació de la comunicació en funció 

d’aquest. CONTINGUTS ESPECÍFICS 

• Aplicació dels coneixements sobre les característiques bàsiques dels textos argumentatius a la 
comprensió, interpretació i anàlisi d’estos: anàlisi de la situació comunicativa; identificació de la 
tipologia textual; identificació o generació de la tesi, els arguments i l’organització del contingut; 
localització o deducció d’informació explícita i implícita; identificació de punts de vista i distinció 
entre informació i opinió; anàlisi dels mecanismes gramaticals(modalització, etc.), de les relacions 
lèxiques i dels recursos expressius(paradoxa, hipèrbaton, etc.); interpretació de la informació 
contextual i no verbal, etc. 

• Lectura, comprensió, interpretació i anàlisi de textos escrits narratius (memòries, fragments 
narratius en un blog, etc.), descriptius (descripcions en teatre i poesia), instructius (gramàtiques 
normatives, etc.), expositius(textos divulgatius, articles d’enciclopèdia, etc.), argumentatius (textos 
breus d’opinió, fullets publicitaris, etc.). 

• Ús i aplicació d’estratègies de comprensió lectora, especialment en textos argumentatius. Abans de la 
lectura: establir els objectius de la lectura; activar els coneixements previs; formular hipòtesis sobre 
el contingut a través de la informació paratextual (títol, subtítols, il·lustracions, paraules destacades, 
context) i d’una ullada ràpida a algunes parts del text (principi i final, inici de paràgrafs); identificar 
la tipologia i l’estructura del text. Durant la lectura: controlar i regular (recapitular allò que s’ha 
llegit, comprovar les hipòtesis i formular-ne de noves, rellegir, aclarir dubtes de comprensió, 
contrastar els coneixements previs amb la informació del text); controlar la coherència interna del 
text (del contingut i de l’estructura, a través de la reflexió al final de cada paràgraf, el subratllat i les 
anotacions); formular inferències (sobre aspectes formals i de contingut, a partir d’elements textuals, 
contextuals i paratextuals) i interpretar sentits figurats; resoldre problemes de comprensió lèxica amb 
ajuda del diccionari o sense (deduir pel context, perla forma de la paraula, etc.). Després de la 
lectura: identificar o deduir la tesi, els arguments, la intenció de l’autor i l’organització del contingut; 
sintetitzar la informació a través de resums i mapes conceptuals;



 

 

 

 

localitzar o deduir informació específica que done resposta a preguntes concretes(aspectes formals, 

informació explícita i implícita, etc.); extraure conclusions sobre el sentit global del text. 

• Producció de textos escrits narratius (textos personals en un blog, etc.),descriptius (endevinalles, 
poemes descriptius, etc.), instructius (manual d’ús sobre ortografia i gramàtica, etc.), expositius 
(actes, treballs d’investigació, etc.), argumentatius (comentaris en blogs i altres llocs interactius en 
línia, valoracions dels llibres llegits, etc.), amb adequació, coherència, cohesió i correcció, d’acord 
amb les característiques pròpies dels gèneres. 

• Ús d’estratègies de textualització o escriptura com a part del procés de producció escrita, amb la 
supervisió del professorat: redactar esborranys, usar diccionaris i gramàtiques, controlar la 
progressió de la informació, reescriure. 

• Creació de textos escrits de caràcter argumentatiu, individuals i col·lectius, a partir de propostes 
que promoguen la creativitat i el gaudi personal, usant recursos lingüístics (paradoxa, hipèrbaton, 
etc.) i recursos del llenguatge no verbal (gràfics, etc.), i utilitzant ferramentes digitals d’edició i 
presentació deforma reflexiva i dialogada. 

• Aplicació del coneixement sobre les propietats textuals (adequació, coherència i cohesió) en 
l’escriptura de textos argumentatius. 

• Ús d’estratègies de planificació com a part del procés d’escriptura, especialment en textos 
argumentatius: expressar com es vol que siga el text; generar idees i informacions (pròpies i de 
fonts documentals), ordenar la informació en paràgrafs amb tècniques diverses (mapes 
conceptuals, etc.),fer plans d’escriptura de forma guiada. 

• Ús de tècniques de selecció, organització i revisió del lèxic nou. 

• Ús de processadors de textos en l’escriptura: format de paràgraf; encapçalament, peu, notes, 
numeració; inserció de gràfics, etc. 

• Avaluació de les produccions pròpies o alienes com a part del procés d’escriptura, amb la supervisió 
del professorat, comparant el resultat amb el pla original, jutjant si el text respon a l’objectiu 
d’escriptura i analitzant l’adequació, coherència i cohesió, amb la finalitat de millorar els textos. 

• Revisió de produccions pròpies i alienes, identificant i corregint els errors ortogràfics, gramaticals i 
lèxics, d’acord amb les normes de correcció determinades per al nivell educatiu. 

• Reescriptura total o parcial dels textos escrits, corregint els errors en l’adequació, coherència, 
cohesió i correcció detectats en el procés d’avaluació i revisió. 

• Ús de fonts de consulta impreses i digitals com a suport per a la revisió ortogràfica, gramatical i 
lèxica. 

• Planificació i realització, de forma reflexiva i dialogada, de projectes de treball individuals i en equip, 
sobre temes del currículum, amb especial interés per les obres literàries, o sobre temes socials, 
científics, culturals i literaris motivadors per a l’alumnat seguint les fases del procés: 
presentació(coneixement de l’objectiu del projecte, activació de coneixements previs, organització i 
planificació), busca d’informació (planificació; obtenció, selecció, reorganització i posada en comú 
de la informació), elaboració del producte final (procés d’escriptura), presentació (exposició del 
producte final), avaluació (avaluació, autoavaluació i coavaluació del producte final i del procés 
d’elaboració del projecte).



 

 

 

 

• Utilització, amb la supervisió del professorat, de les TIC en totes les fases del procés d’elaboració 
d’un projecte: localitzar, seleccionar, tractar, organitzar i emmagatzemar la informació; crear textos 
escrits o audiovisuals sense copiar els enunciats literals de les fonts; presentar el treball. 

• Reflexió, a través de l’escriptura d’un diari, sobre el procés d’aprenentatge i els coneixements de 
qualsevol tipus adquirits durant la realització d’un projecte de treball. 

• Realització, formatat senzill i impressió de documents de text. 

• Construcció d’un producte o meta col·lectiu compartint informació i recursos. 

 

Bloc	3.	Coneixement	de	la	llengua	

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

• Ús del parèntesi, dels claudàtors, de la ratlla i de les cometes. 

• Ús de la cursiva. 

• Anàlisi morfosintàctica del subjecte agent, pacient i causa. 

• Anàlisi morfosintàctica del predicat i dels complements del verb: complement predicatiu, del 
complement de règim i del complement agent. 

• Classificació de l’oració simple segons la naturalesa del predicat: oracions atributives i predicatives 
(actives -transitives -reflexives i recíproques- i intransitives-, i passives) i segons l’actitud del 
parlant (modalitats oracionals). 

• Reconeixement dels elements de la situació comunicativa i de les propietats textuals en textos 
argumentatius. 

• Anàlisi de la coherència textual: parts temàtiques constitutives dels textos argumentatius 
fonamentalment, i de la progressió temàtica; identificació d’idees principals i secundàries; resum, 
destacant la tesi explícita o implícita defesa per l’autor i els arguments utilitzats; justificació de la 
progressió temàtica i de l’estructura, en funció de la intenció comunicativa. 

• Els orígens històrics de les llengües d’Espanya. 

• Reconeixement de les varietats geogràfiques de la llengua i dels trets diferencials bàsics. 

 

CONTINGUTS ESPECÍFICS 

• Els pronoms: reflexius i recíprocs. 

• Combinació de pronoms enclítics i proclítics. 

• El verb. Tipus (verbs transitius i intransitius, pronominals i preposicionals). 

• Les locucions i perífrasis verbals. Valors del present. 

• Establiment del plural de noms propis, d’abreviatures, sigles i acrònims. 

• Incorreccions en formes de verbs impersonals. 

• L’escriptura d’abreviatures i sigles.



 

 

 

• Ortografia de veus d’altres llengües. 

• Reconeixement i ús dels procediments de formació de paraules: composició, derivació, parasíntesi, sigles, acrònims i abreviatures. 

• Significat de neologismes i de préstecs lèxics atenent l’origen i procedència(veus ameríndies, basquismes, catalanismes, castellanismes, galleguismes, altres llengües.) i la 
manera d’incorporació en la llengua (xenismes, calcs semàntics). 

• El canvi semàntic. Causes i mecanismes (metàfora, metonímia). 

• Reconeixement de les relacions d’igualtat-semblança (camp semàntic i camp associatiu) i d’inclusió (hiperonímia i hiponímia) entre les paraules. 

• Anàlisi de la cohesió textual: connectors textuals d’explicació, causals, consecutius, condicional, etc.), mecanismes lexicosemàntics com ara repeticions lèxiques i relacions 
semàntiques (sinonímia; antonímia; hiponímia; hiperonímia; substitució lèxica per metàfores, metonímies, eufemismes, etc.), mecanismes de cohesió gramatical (repetició 
de construccions sintàctiques, dixi espacial i temporal, anàfores i catàfores, eix temporal) i mecanismes paralingüístics i elements gràfics. 

• Anàlisi de l’adequació textual: tipologia textual, en funció de la finalitat del text i de la intenció de l’emissor (funcions del llenguatge); relació existent entre l’emissor i el 
receptor; marques lingüístiques de modalització (dixi personal i social, impersonalització, verbs modals, adjectius qualificatius i lèxic connotatiu, quantificació, grau de 
certesa, modalitat oracional, figures literàries valoratives -hipèrboles, ironia-, variació del registre, etc.) i de l’ús d’un llenguatge no discriminatori, en funció dels elements 
de la situació comunicativa. 

 

 

Bloc	4.	Educació	literària	
CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

• Aproximació al coneixement d’altres mons (reals o imaginaris) a partir de la lectura. 

• Utilització, de manera progressivament autònoma i responsable, de diferents tipus de biblioteques (d’aula, centre, pública, virtual). 

• Coneixement i respecte de les normes de funcionament, i consulta guiada de catàlegs digitals i en línia. 
 

 

CONTINGUTS ESPECÍFICS 

• Lectura guiada i comprensió de textos i obres literàries, concordes amb el nivell, com a base per a la formació de la personalitat literària i el gaudi personal. 



 

 

• Selecció de lectures de manera autònoma o a proposta del professor, de la biblioteca o d’altres àmbits (intercanvi, préstecs, compra, consulta en línia, etc.). 

• Pràctica de diversos tipus de lectura (guiada, lliure, silenciosa, en veu alta) de textos literaris com a font de gaudi i informació i com un mitjà d’aprenentatge i enriquiment 
personal. 

• Dramatització de textos literaris adaptats i adequats al nivell. 

• Anàlisi de les característiques expressives dels textos teatrals, relacionant-los amb el cine, la ràdio i la televisió.



 

 

 

 

• Aplicació de tècniques teatrals i de lectura expressiva en veu alta i en dramatitzacions. 

• Tècniques d’elaboració de treballs personals, de creació i/o d’investigació senzilla i supervisada sobre una lectura realitzada. 

• Creació d’un dossier (portfolio) de lectura que incloga una selecció de treballs individuals o en equip (cartells, fotografies, eslògans, videopoemes, fitxes de lectura, 
infografies, creacions a partir de ferramentes web, citacions i 

• pensaments, etc.) i una fitxa de registre de les creacions (nom del treball, data i motiu de l’elaboració, objectius plantejats, context de realització, valoració i 
avaluació del resultat). 

• Foment de l’hàbit lector per mitjà de la participació en iniciatives que impulsen la realització de lectures amenes (club de lectors, ciberlectures, tertúlies literàries, pla 
lector del centre, etc.). 

• Connexió entre la literatura i la resta d’arts (música, pintura, cine, etc.) relacionant obres, personatges i temes universals: l’home en la naturalesa, el cant a la bellesa, el 
goig de viure, el temps fugitiu, estereotips femenins. 

• Pervivència i evolució de personatges tipus, temes i formes a partir de la comparació d’obres, amb especial dedicació als relacionats amb la història de la cultura des de 
l’edat mitjana fins al segle XVIII. 

• Interpretació del sentiment humà implícit en les obres comparades. 

• Introducció a la literatura de l’edat mitjana al Segle d’Or a partir dels textos d’autoria masculina i femenina. 

• Tractament evolutiu de temes i tòpics en una selecció de textos significatius. 

• Temes: l’home en la naturalesa, el cant a la bellesa, el goig de viure, el temps fugitiu, estereotips femenins, etc. 

• Tòpics: locus amoenus, descriptio puellae, carpe diem, tempus fugit, ubi sunt?, etc. 

• La literatura medieval. Característiques generals. 

• La lírica. La poesia trobadoresca. 

• Les quatre grans cròniques. 

• El teatre. El Misteri d’Elx. 

• El Segle d’Or. Característiques generals 



 

 

• La lírica. Ausiàs Marc. 

• La literatura religiosa i moralitzadora. 

• La prosa humanista. 

• La novel·la. Tirant lo Blanc. 

• La poesia satírica. 

• La valenciana prosa. 

• La literatura de l’edat moderna. Renaixement, manierisme i barroc. 

• Reconeixement de les característiques pròpies dels gèneres literaris a partir d’una selecció de textos en prosa i en vers. 

• La narració en prosa i en vers.



 

 

 

 

• La lírica i els recursos mètrics en vers. 

• El teatre en prosa i en vers. 

• La literatura d’idees: aforismes i assaig. 

• Anàlisi senzilla de textos: localització del text en el seu context social, cultural i històric; identificació de l’època literària; trets presents en el text llenguatge literari i 
intenció de l’autor); figures retòriques: pla lexicosemàntic (al·legoria, oxímoron, paradoxa, apòstrofe, etc.), pla morfosintàctic (equívoc o dilogia, reduplicació, hipèrbaton, 
quiasme, etc.), pla fònic (versificació, etc.)



 

 

 

 

• UNITATS	DIDÀCTIQUES	

• Organització de les unitats didàctiques 

Les unitats tenen una estructura fixa que presenta els següents blocs de continguts: 

 

 

• Títol i presentació de la unitat: índex de continguts amb suport visual. 

• Comprensió lectora: bloc centrat en el treball de les destreses lingüístiques bàsiques (comprensió i expressió orals i escrites) a partir de textos de diversa tipologia, 
majoritàriament literaris. La  selecció dels textos s’ha fet atenent a criteris d’actualitat i adequació per temàtica, nivell de dificultat, etc. 

• Lèxic: s’hi treballen continguts relacionats amb la lexicologia i la lexicografia. 

• Tipus de text: anàlisi de tipologies textuals. 

• Gramàtica: continguts gramaticals (morfologia i sintaxi). 

• Ortografia: normes ortogràfiques. 

• Literatura: anàlisi dels gèneres literaris, lectura de textos significatius. 

• Llengua i societat: apartat eminentment pràctic dedicat als continguts sociolingüístics. 

• Taller de comunicació: a partir dels continguts conceptuals assolits al llarg de les unitats, es presenten estratègies procedimentals amb la finalitat que l’alumne siga capaç de 
produir textos orals i escrits. 

 

 

 



 

 

 

 

5.2. Seqúenciació de les unitats didàctiques. 

 

Llibre de text: Comunica 3. Ed:Bromera. 

 

 

 

Els continguts, criteris d’avaluació i estàndard d’aprenentatge fixats per al tercer curs d’Educació Secundària Obligatòria s’han agrupat en les nou unitats didàctiques que 
detallem a continuació.



 

 

 

 

 

UNITAT	1	 Què	diu	el	diari?	

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 
 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Aplicació dels coneixements de la tipologia   
i 

BL1.1 Participar activament i respectuosa  en BL1.1.1  Participa  activament  en  
intercanvis 

• Interpretació  de  textos  narratius  
(lectura 

de  les  propietats  textuals  en  l’anàlisi    
dels 

intercanvis  comunicatius  formals,   aportant comunicatius  relacionats amb temes  
actuals 

i/o audició inicial). 

textos narratius, expositius i argumentatius. 

Utilització guiada de diccionaris i fonts 
d’informació en diferents suports. 

Utilització de les estratègies de comprensió 
oral en els textos narratius, expositius i 
argumentatius. 

Aplicació dels coneixements de la tipologia 
i de les propietats textuals en la producció  
oral     de     textos    narratius,     expositius   
i 

arguments    per    a    defensar    les   pròpies 

opinions, atenent la pronúncia i  la 
gestualitat, usant un registre formal i 
respectant les normes de cortesia i les 
estratègies d'interacció oral. (CCLI, CAA, 
CSC) 
BL1.2 Participar en equips de treball que 
tenen metes comunes, amb eficàcia i 
responsabilitat, reconeixent les 
aportacions de tots i utilitzant el diàleg per 
a resoldre conflictes i discrepàncies. (CCLI, 
SIEE, CSC) 

o pròxims als seus interessos. 

BL 1.1.2 Participa activament en intercanvis 
comunicatius amb un registre formal, 
respectant les normes de cortesia i les 
estratègies de la interacció oral. 

BL 1.1.3 Participa activament en intercanvis 
comunicatius amb arguments raonats per a 
defensar les pròpies opinions. 

BL 1.1.4   Participa activament en  intercanvis 

• Narració oral de fets i sensacions 
personals. (Act. 7, 57) 
• Manifestació raonada i argumentada de 
les opinions i preferències pròpies. (Act. 6,  
11, 57) 
• Participació activa en un debat (Act. 9, 
56) 

• Locució radiofònica amb especial 
atenció a la dicció, la pronunciació i el ritme. 
(act. 68) 

argumentatius. 

Aplicació de l'estàndard oral formal i l'ús 
d'un 

BL1.3. Interpretar textos orals i 
audiovisuals de  gèneres,  tipologies  i  
registres  diferents, 

comunicatius amb atenció a la pronúncia i  
la 

gestualitat. 

• Pronúncia acurada de paraules amb 
articles o pronoms que s'apostrofen. (act. 
35 a 48) 

llenguatge no discriminatori en  la  
producció 

especialment narratius, expositius i BL1.2.1  Participa  en  equips  de  treball   
que 

• Lectura dramatitzada de textos. (act. 48) 



 

 

de textos orals. 

Anàlisi, aplicació i avaluació dels 
procediments lingüístics propis del debat: 
estructura, tema, posicions inicials i finals, 
etc.. 

Anàlisi,  aplicació  i  avaluació  dels   elements 

argumentatius,  propis  dels  àmbits 
personal, 

acadèmic, periodístic i literari pròxims als 
interessos de l’alumnat, analitzant les 
característiques formals i de contingut i els 
elements no verbals, utilitzant les 
estratègies de comprensió oral i el propòsit 
d’escolta.(CCLI, CAA, CSC) 

tenen  metes  comunes  i  assumeix   diversos 

rols amb eficàcia i responsabilitat. 

BL1.2.2 Participa en equips de treball que 
tenen metes comunes donant suport als 
companys amb empatia. 

BL1.2.3  Participa  en  equips  de  treball   que 

• Escolta de dictats amb les pauses 
marcades i reconeixement de sons que 
s'identifiquen correctament amb la seua 
representació gràfica. (act. 41, 60, 63) 
• Exposició oral dels coneixements 
apresos, de  forma adequada al  context.  
(act.  57, 50. 

d’expressió   oral   no   verbals: 
pronunciació, 

gesticulació, velocitat, to, prosòdia, 
elocució, etc. 

BL1.4. Produir de forma oral, 
individualment o en equip, textos 
narratius, expositius i argumentatius,    
utilitzant    les     estratègies 

tenen metes comunes i utilitza el diàleg per  
a 

resoldre conflictes i discrepàncies. 

BL1.3.2. Interpreta textos
 narratius, 

Repassa) 

Foment de la solidaritat, tolerància, del 
respecte i l'amabilitat. 

Coneixement d'estructures i
 tècniques 

d’expressió  oral  i  els  elements  no   verbals 

adequats a la situació comunicativa i a 
l’objectiu proposat, amb adequació, 
coherència,   cohesió,   correcció   i   el     
lèxic 

expositius i argumentatius, orals i 
audiovisuals, analitzant les característiques 
formals i de contingut i els elements no 
verbals. 

 



 

 

 

 

 

d'aprenentatge cooperatiu. adequat al nivell, amb el suport de les TIC i BL1.3.3. Interpreta textos
 narratius, 

 
 l’ajuda del professor. (CCLI, CAA, CSC, SIEE) expositius i argumentatius orals

 i 
 BL1.5. Avaluar, amb ajuda del professorat i 

de guies, individualment i en equip, les 
produccions  orals  pròpies  i  dels 
companys, 

audiovisuals, utilitzant de manera  
autònoma 

les estratègies de comprensió 
oral adequades al text i al propòsit 
d’escolta. 

 atenent  a  la  quantitat,  qualitat, 
rellevància, 

BL1.4.2.    Produeix    de    forma    oral  
textos 

 pertinència   i   claredat   i   a   les   normes 
de 

narratius, expositius i
 argumentatius 

 prosòdia, per a progressar en la 
competència 

utilitzant les estratègies d’expressió oral i  
els 

 comunicativa oral. (CCLI, CAA) elements  no  verbals  adequats  a  la 
situació 

  comunicativa. 

  BL1.4.3.  Aplica  les  propietats  textuals  en 
la 

  producció oral de textos narratius, 
expositius 

  i argumentatius. 

  BL1.4.4.   Produeix,   de   forma   oral,   
textos 

  narratius,   expositius   i   argumentatius 
amb 

  riquesa lèxica. 

  BL1.5.1   Avalua amb l'ajuda del professorat 
i 

  de guies les produccions orals pròpies i    
dels 

  companys,  atenent  a  la  quantitat,  
qualitat, 

  rellevància,   pertinència   i   claredat   i   a 
les 

  normes de prosòdia, per a progressar en     
la 

  competència comunicativa oral. 

 



 

 

Bloc	II.	Comunicació	escrita:	llegir	i	escriure.	
 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Aplicació dels coneixements de la tipologia 
i de les propietats textuals en l’anàlisi, 
comprensió lectora i interpretació dels 
textos narratius, expositius i 
argumentatius. 

Busca, localització i extracció d'informació 
per     a     construir     textos     expositius       
i 

BL2.1 Interpretar textos escrits en suports 
diversos de gèneres, tipologies i registres 
diferents, especialment narratius, 
expositius i argumentatius, propis dels 
àmbits personal, acadèmic, periodístic i 
literari pròxims als interessos    de    
l’alumnat,     analitzant     les 

BL2.1.1 Interpreta textos escrits en suports 
diversos, de diferents àmbits i tipologies, 
per a construir el significat global i com a 
suport per aprendre. 

BL2.1.2 Interpreta textos escrits analitzant  
els elements formals i de contingut propis 
del 

• Interpretació de textos narratius 
(lectura inicial. act. 1, ). 
• Redacció de textos dialogats. (act.5) 
• Recerca en diversos mitjans per a 
obtenir informació. (act. 3, 11, 12) 



 

 

 

 

 

argumentatius. característiques   formals   i   de   contingut   
, 

nivell acadèmic. *     Recerca     d'informació     en   
diccionaris 

Utilització guiada de diccionaris i fonts 
d’informació en diferents suports. 

Ús de les TIC per a col·laborar, comunicar-
se i planificar el treball. 

Aplicació dels coneixements de la tipologia 
i de les propietats textuals en la producció 
escrita   de    textos    narratius,   expositius   
i 

utilitzant    les    estratègies    de   comprensió 

lectora per a construir el significat global i 
que servisca per aprendre.(CCLI, CAA, CSC) 
BL2.2 Planificar i escriure textos narratius, 
expositius i argumentatius propis de 
l'àmbit personal, acadèmic, periodístic i 
literari aplicant les propietats textuals i les 
estratègies comunicatives amb un 
llenguatge 

BL2.1.3 Interpreta textos escrits utilitzant 
les estratègies de comprensió lectora 
adequades al text i a l'objectiu de la lectura. 

BL2.2.1 Aplica de manera autònoma les 
estratègies de planificació en el procés 
d'escriptura. 

BL2.2.3 Escriu textos en suports diversos i de 

convencionals i  telemàtics. (act.  7, 8, 9,   10, 

50a 53) 

• Distinció de les parts i dels recursos 
lingüístics d'una noticia de premsa. (act 3, 
15, 16, 17) 
• Reconeixement dels diferents gèneres 
periodístics. (act.65, 66, 67 ) 

argumentatius. no discriminatori. (CCLI, CAA, CSC, SIEE) diverses   tipologies   tenint   en   compte     
la 

* Interpretació i anàlisi de
 les 

Producció de textos escrits narratius, 
explicatius    i    argumentatius    atenent    
les 

BL2.3 Avaluar, amb  ajuda del professorat i  
de   guies,   individualment   i   en   equip,  
les 

correcció ortogràfica, gramatical. 

BL2.2.4. Escriu textos en suports diversos i 
de 

característiques de textos de
 l'àmbit 

periodístic. (act.15 a 18, 41 ) 

propietats    textuals    i    d'acord    amb     
les 

produccions escrites pròpies i dels 
companys 

diverses   tipologies   tenint   en   compte     
la 

* Interpretació de textos de l'àmbit 
acadèmic 

característiques dels diferents gèneres. com  a  eina  de  progrés  en  la   
competència 

correcció lèxica. i  obtenció d'informació. (act.17.  27 a  
31,36, 



 

 

Reconeixement dels diferents
 gèneres 

comunicativa escrita. (CCLI, CAA) BL2.2.5. Escriu textos utilitzant un 
llenguatge 

39 ) 

periodístics i literaris. BL2.4  Sintetitzar  per  escrit  textos 
narratius, 

no discriminatori. *   Elaboració   de   textos   propis   de  
l'àmbit 

 expositius i    argumentatius    i usar
 la 

informació per a crear nous textos amb 
diverses finalitats. (CCLI, CAA) 

BL2.3.1 Avalua les propietats textuals dels 
textos escrits, propis i d'altres, com a part 
del procés de revisió que millora el resultat 
final. 

periodístic. (act. 65, 66, 67, 68) 

* Elaboració de resums a partir de textos 
expositius. (act. 18. 55a 58, 59, 60. Repassa) 

 BL2.5  Realitzar  amb  creativitat  i    correcció 

projectes de treball individuals o 
cooperatius sobre temes del currículum 
seguint les fases del procés d’un projecte 
de treball, per a obtindre un producte final  
original;  adaptar- 

BL2.3.2. Avalua i identifica els errors de 
correcció ortogràfica i gramatical dels 
textos escrits propis o aliens com a part del 
procés de revisió de l’escriptura. 

 

 lo als imprevistos, avaluar-los  
adequadament 

BL2.3.3.  En  el  procés  de  revisió  de    
textos 

 

 i  comunicar  els  resultats  obtinguts.    
(CAA, 

SIEE) 

escrits, resol els dubtes, de forma reflexiva 
i dialogada,  amb  l’ajuda de  diverses fonts  
de 

 

 BL2.6 Realitzar projectes de
 treball 

consulta.  

 individuals  i  cooperatius,  sobre  temes    
del 

BL2.4.1 Sintetitza per escrit textos   
narratius, 

 



 

 

 currículum   (amb   especial   interés   per   
les 

expositius  i  argumentatius,  seleccionant 
les 

 

 obres    literàries)    buscant    i    seleccionant 

informació en mitjans digitals de forma 
contrastada; crear continguts digitals, 
col·laborar i comunicar-se amb  altres 
filtrant  i  compartint informació  i 
continguts  digitals 

informacions essencials per a usar-les amb 
finalitats diverses segons la situació 
comunicativa. 

BL2.5.1  Realitza  amb  creativitat  i  correcció 

 



 

 

 

 

 

 de  forma  segura  i  responsable.  (CD,   
CAA, 

projectes de treball individuals o 
cooperatius 

 
SIEE) sobre temes del currículum seguint les   

fases 
 d'elaboració. 

 BL2.5.2  Utilitza  diverses  fonts  
d'informació 

 per   a   realitzar   els   projectes   de     
treball, 

 contrasta     la     informació     i     detalla   
les 

 referències. 

 BL2.5.4  Avalua  el  procés  i  el  resultat   
final 

 adequadament i comunica de forma 
personal 

 els resultats obtinguts. 

 BL2.6.1. Realitza projectes de treball 
buscant, 

 seleccionant  i  contrastant  la  informació  
en 

 mitjans   digitals,   i   la   registra   en  
formats 

 diversos. 

 BL2.6.2.  Comparteix  informació  i 
continguts 

 digitals     i     utilitza     les     ferramentes    
de 

 comunicació TIC i entorns
 virtuals 

 d’aprenentatge. 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 
 



 

 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

La notícia: parts i estructura BL3.1.   Identificar   les   distintes    categories BL3.1.1   Identifica   les   distintes   
categories 

-  Identificació de  les  parts,  l'estructura i 
els 

Els recurs lingüístics de la noticia gramaticals  que  componen  un  text; 
establir 

la   concordança   entre   elles;  classificar-
les; 

gramaticals que componen un  text   
narratiu, 

expositiu i argumentatiu; establix
 la 

recurs  lingüístics  i  tipogràfics  de  la  
notícia. 

(act 1, 2, 3, 16,17,18) 
Vocabulari: la premsa i l'art 

Dubtes lingüístics: ús de apart i 

aparell Les categories gramaticals 

Els constituents bàsics de  l'oració: subjecte  
i 

analitzar-les  morfològicament;  reconéixer 
el 

paper gramatical, sintàctic i semàntic que 
exercixen en el discurs, i utilitzar-les 
correctament per comprendre i crear 
textos. (CCLI) 

concordança entre elles i les classifica. 

BL3.1.2. Identifica les categories 
gramaticals, les analitza morfològicament i 
reconeix el paper gramatical, sintàctic i 
semàntic que exercixen en el discurs. 

- Diferenciació entre narració i diàleg (act. 
4,5,6) 

-Identificació de les categories gramaticals 
de les paraules d'un text. (act. 19, 20) 

predicat. BL3.2.  Crear  i  revisar  textos  escrits 
aplicant 

correctament les normes ortogràfiques de  
la 

BL3.1.3.    Crea    i    revisa    textos  
narratius, 

- Classificació i producció de
 mots 

pertanyents   a   diferents   camps 
semàntics. 



 

 

 

 

 

Els sintagmes llengua. (CCLI, CAA) expositius i argumentatius
 utilitzant 

(act. 7 a 10) 

L'apostrofació. BL3.3.    Identificar    i    distingir    els  
distints 

correctament les categories gramaticals. - Identificació de mots  que poden crear     
un 

La derivació: sufixos 

Els orígens del poble valencià 

procediments de creació del lèxic, propis  
del 

nivell educatiu, per a enriquir el 
vocabulari. (CCLI, CAA) 

BL3.2.1.  Crea i  revisa textos  escrits  
aplicant 

correctament les normes ortogràfiques de 
la llengua pròpies del nivell educatiu. 

dubte lingüístic. (act.10) 

- Reconeixement del subjecte i del 
predicat en l'oració. (act. 21 a 34) 

La crònica BL3.5. Analitzar morfosintàcticament 
l’oració 

simple per a, de forma autònoma, 
expressar- se i redactar textos 
argumentatius, expositius 

BL3.3.1  Identifica  els  distints  
procediments 

de creació del lèxic, propis del nivell,  
educatiu per a enriquir el vocabulari. 

- Anàlisi dels diferents tipus de sintagmes i 
funcions. (act. 27 a 34-34-35)  i  narratius  amb  major  correcció  i 

propietat. 

(CCLI, CAA) 

BL3.6.    Reconéixer    els    elements    de     
la 

BL3.4.2. Reconeix les relacions d’igualtat- 
semblança i d’inclusió que s’estableixen  
entre  les   paraules,  per  a  captar  el    sentit 

- Deducció de les normes d'apostrofació a 
partir de la classificació de les paraules d'un 
text. (act. 35, 37, 39)  comunicació    que    intervenen    en    

textos 
global d’un text. -Aplicació de les normes de l'apostrofació  

de 
 argumentatius,    expositius    i    narratius     i 

justificar si compleixen les propietats 
textuals adequades al nivell, per a, després 
d’un procés de reflexió, realitzar un ús 
adequat de la llengua. (CCLI, CAA, CSC) 

BL3.7. Desenrotllar una actitud 
respectuosa cap a la diversitat de la llengua 
i al nostre entorn plurilingüe i pluricultural. 
(CCLI, CSC) 

BL3.5.1. Identifica l’estructura de l’oració 
simple: subjecte, predicat i complements 
del verb, per a expressar-se i redactar 
textos narratius, expositius i argumentatius 
amb major correcció i propietat. 

BL3.5.2. Analitza morfosintàcticament  
l’oració simple i la classifica segons  el 
predicat  per  a  expressar-se  i  redactar 
amb 

l'article, la preposició de i els pronoms 
febles. (act. 35 a 48) 

- Formació de paraules derivades a traves 
de ls sufixos. (act 49 a 53) 

-Reflexió, respecte i valoració de la 
diversitat lingüística al món. Identificació 
de  les llengües de la família indoeuropea. 
(act. 56 a 58) 

  major  correcció i  propietat  textos 
narratius, 

 
  expositius i argumentatius.  
  BL3.6.1.    Reconeix    els    elements    de      

la 
 

  comunicació    que    intervenen    en     
textos 

 
  narratius, expositius i argumentatius.  

També 
 

  en els textos de l'àmbit literari.  
  BL3.7.1  Reconeix  les  diferents  llengües 

que 
 

  conformen la realitat  plurilingüe d’Espanya  
i 

 
  Europa.  
  BL3.7.2. Estableix la distribució geogràfica 

de 
 

  les llengües d'Europa partint de la lectura, i 
la 

 
  interpretació de textos de

 diferents 
 

  tipologies i àmbits.  



 

 

 

 

 

 

 

Bloc IV. Educació literària. 

 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Els orígens del poble valencià BL4.1   Realitzar   lectures   d’obres   literàries   
a 

BL4.1.1.   Realitza  lectures   d’obres  literàries  
a 

Enumeració    dels    pobladors    de    les    
terres Els poetes àrabs valencians 

Les primeres manifestacions literàries en la 
nostra llengua. 

proposta del professor, en silenci, en veu alta  
o 

participant en dramatitzacions i 
improvisacions de textos adequats al nivell, 
aplicant, amb supervisió,   tècniques   
expressives   i    teatrals. 

proposta del professor, en silenci, en veu alta  
o 

participant en dramatitzacions i 
improvisacions de textos adequats al nivell, i 
aplicant-hi, amb supervisió, tècniques 
expressives i teatrals. 

valencianes. (act. 59) 

Identificació dels elements de la comunicació 
en els textos literaris. (act. 59) 

Les cròniques medievals 

La repercussió del rei Jaume I en València 

(CCLI, SIEE, CEC) 

BL4.3 Exposar en suports diversos les 
conclusions extretes de l'anàlisi i comparació 
d'obres, personatges, temes i autors literaris  
de 

BL4.31. Exposa, en suports diversos, les 
conclusions fruit de l'anàlisi i comparació 
d'obres, personatges, temes i autors literaris 
de diverses  èpoques,  amb  especial  
incidència  en 

Enumeració d'algunes característiques i temes 
dels poemes àrabs valencians. Identificació de 
paraules d'origen àrab en la nostra llengua. 
(act. 60, 61, 62, 63) 

 diverses  èpoques,  amb  especial  incidència  
en 

els  orígens  de  la  literatura  en  romanç  i  en 
la 

Enumeració    de    les    cròniques    medievals   
i 

 els  orígens  de  la  literatura  en  romanç  i  en 
la 

nostra llengua. primeres  manifestacions  literàries  en  la 
nostra 

 nostra llengua. (CCLI, CAA, SIEE, CEC) BL4.4.1.  Analitza  un  corpus  de  textos 
literaris, 

llengua. (act.63 i 64) 

 BL4.4  Analitzar  un  corpus  de   textos   
literaris, 

dels inicis de la literatura romanç i en la    
nostra 

Expressió de la creativitat literària en la 
redacció 

 dels inicis de la literatura romanç i en la    
nostra 

llengua , seleccionats com a
 forma 

de textos. (act. 58, 65) 

 llengua , seleccionats com a
 forma 

d’aproximació a la literatura.  
 d’aproximació  a   la   literatura,   identificant 

els 

trets essencials del context sociocultural i  
literari 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 

BL4.4.2. Identifica els trets essencials del 
context sociocultural i literari de l’època i les 
característiques del gènere dels textos  dels 
inicis de la la literatura en romanç i de la nostra 
literatura analitzats. 

 
 d’opinions personals. (CCLI, CAA, CEC, SIEE) BL4.4.3.   Realitza   un   comentari   de   forma    

i 
 

  contingut   per   a   expressar   raonadament  
les 

 
  conclusions    extretes    de    l’anàlisi    de  

textos 
 

  literaris per mitjà d’opinions personals.  



 

 

 

 

 

UNITAT 2 Tot un personatge 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 
 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 
Aplicació dels coneixements de la tipologia   

i 
BL1.1 Participar activament i respectuosa  
en 

BL1.1.1  Participa  activament  en  
intercanvis 

• Interpretació  de  textos  narratius  
(lectura de  les  propietats  textuals  en  l’anàlisi    

dels 
intercanvis  comunicatius  formals,   
aportant 

comunicatius  relacionats amb temes  
actuals 

i/o audició inicial). 

textos   narratius,   descriptius,   expositius    i 

argumentatius. 

Utilització guiada de diccionaris i fonts 
d’informació en diferents suports. 

Utilització de les estratègies de comprensió 
oral en els textos narratius, expositius i 
argumentatius. 

Aplicació dels coneixements de la tipologia   i 

arguments    per    a    defensar    les   pròpies 

opinions, atenent la pronúncia i  la 
gestualitat, usant un registre formal i 
respectant les normes de cortesia i les 
estratègies d'interacció oral. (CCLI, CAA, 
CSC) 
BL1.2 Participar en equips de treball que 
tenen metes comunes, amb eficàcia i 
responsabilitat, reconeixent les 
aportacions de  tots  i  utilitzant  el  diàleg  
per  a  resoldre 

o pròxims als seus interessos. 

BL 1.1.2 Participa activament en intercanvis 
comunicatius amb un registre formal, 
respectant les normes de cortesia i les 
estratègies de la interacció oral. 

BL 1.1.3 Participa activament en intercanvis 
comunicatius amb arguments raonats per a 
defensar les pròpies opinions. 

• Narració oral de fets i sensacions 
personals. (Act. 7, 14) 
• Manifestació raonada i argumentada 
de les opinions i preferències pròpies. (Act. 
8, 16) 
• Participació activa en un debat (Act. 9, 
17) 

• Pronúncia acurada de diftongs, hiats, 
dígrafs i lletres compostes. (act.  41 a 54) 

de  les  propietats  textuals  en  la   
producció 

conflictes i discrepàncies. (CCLI, SIEE, CSC) BL 1.1.4   Participa activament en  
intercanvis 

• Lectura dramatitzada de textos. (act. 62) 
oral     de     textos    narratius,     expositius   i 

argumentatius. 

Producció de textos orals narratius, 
explicatius i argumentatius. 

Aplicació de l'estàndard oral formal i l'ús 
d'un llenguatge no discriminatori en la 
producció de textos orals. 

Anàlisi,  aplicació  i  avaluació  dels   elements 

BL1.4. Produir de forma oral, 
individualment o en equip, textos 
narratius, expositius i argumentatius, 
utilitzant les estratègies d’expressió oral i 
els elements no verbals adequats a la 
situació comunicativa i a l’objectiu 
proposat, amb adequació, coherència, 
cohesió, correcció i el lèxic adequat al 
nivell, amb el suport de les TIC i l’ajuda del 
professor. (CCLI, CAA, CSC, SIEE) 

comunicatius amb atenció a la pronúncia i   la 

gestualitat. 

BL1.2.1 Participa en equips de treball que 
tenen metes comunes i assumeix diversos 
rols amb eficàcia i responsabilitat. 

BL1.2.2 Participa en equips de treball que 
tenen metes comunes donant suport als 
companys amb empatia. 

• Escolta de dictats amb les pauses 
marcades i reconeixement de sons que 
s'identifiquen correctament amb la seua 
representació gràfica. (act. 55, 56, 67) 
• Exposició oral dels coneixements 
apresos, de forma adequada al context. 
(act. 60. repassa) 

d’expressió   oral   no   verbals: 
pronunciació, 

gesticulació, velocitat, to, prosòdia, 
elocució, etc. 

BL1.5. Avaluar, amb ajuda del professorat i  
de guies, individualment i en equip, les 
produccions orals pròpies i dels companys, 
atenent  a  la  quantitat,  qualitat, 
rellevància, 

BL1.3.1.       Interpreta       textos      narratius, 

expositius i argumentatius orals  i 
audiovisuals propis de l’àmbit personal, 
periodístic i literari. 

 
 pertinència   i   claredat   i   a   les   normes 

de 
BL1.4.3.  Aplica  les  propietats  textuals  en 
la 

 
 prosòdia, per a progressar en la 

competència 
producció oral de textos narratius, 
expositius 

 
 comunicativa oral. (CCLI, CAA) i argumentatius.  
  BL1.4.4.   Produeix,   de   forma   oral,   

textos 
 



 

 

 

 

 

  narratius, expositius i argumentatius amb 
riquesa lèxica. 

BL1.5.1 Avalua amb l'ajuda del professorat 
i de guies les produccions orals pròpies i 
dels companys, atenent a la quantitat, 
qualitat, rellevància, pertinència i claredat i 
a les normes de prosòdia, per a progressar 
en la competència comunicativa oral. 

 

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 

 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Aplicació dels coneixements de la 
tipologia 

BL2.1   Interpretar   textos   escrits   en   
suports 

BL2.1.1    Interpreta    textos    escrits    en  
suports 

*    Interpretació    de    textos   
narratius 

i  de  les  propietats  textuals  en     
l’anàlisi, 

diversos   de   gèneres,   tipologies   i    
registres 

diversos,  de  diferents  àmbits  i  tipologies,  per  
a 

(lectura inicial i act. 56, 62, 67). 

comprensió   lectora   i   interpretació  dels 

textos narratius, descriptius, expositius i 
argumentatius. 

Busca, localització i extracció 
d'informació per a construir textos 
expositius i argumentatius. 

Utilització guiada de diccionaris i fonts 
d’informació en diferents suports. 

Ús de les TIC per a col·laborar, 
comunicar- se i planificar el treball. 

Producció de textos escrits narratius, 
descriptius, explicatius i argumentatius 

diferents,  especialment  narratius,  
descriptius, 

expositius i argumentatius, propis dels àmbits 
personal, acadèmic, periodístic i  literari 
pròxims als interessos de l’alumnat, 
analitzant les característiques formals i de 
contingut , utilitzant les estratègies de 
comprensió lectora per a construir el 
significat global i que servisca per 
aprendre.(CCLI, CAA, CSC) 

BL2.2 Planificar i escriure textos narratius, 
descriptius, expositius i argumentatius  propis 
de l'àmbit personal, acadèmic, periodístic i 
literari aplicant les propietats textuals i les 

construir  el  significat  global  i  com  a  suport  per 

aprendre. 

BL2.1.2 Interpreta textos escrits analitzant els 
elements formals i de contingut propis del nivell 
acadèmic. 

BL2.1.3 Interpreta textos escrits utilitzant les 
estratègies de comprensió lectora adequades al 
text i a l'objectiu de la lectura. 

BL2.2.1 Aplica de manera autònoma  les 
estratègies de planificació en el procés 
d'escriptura. 

BL2.2.2 Escriu textos en suports diversos i de 

• Redacció de textos narratius i 
descriptius. (act.15, 20, 66, 67, 68) 
• Recerca en diversos mitjans per a 
obtenir informació. (act. 67) 
• Recerca d'informació en 
diccionaris convencionals i telemàtics. 
(act. 2,9 a  13, 57, 58, 61) 
• Interpretació i anàlisi de les 
característiques de textos descriptius i 
narratius. (act.56, 62 ) 
• Interpretació de textos de l'àmbit 
acadèmic i obtenció d'informació. 



 

 

gèneres. guies, individualment i en equip,
 les 

produccions escrites pròpies i dels companys 
com  a   eina   de  progrés   en  la   
competència 

BL2.2.3 Escriu textos en suports diversos i de 
diverses tipologies tenint en compte la    
correcció 

• Elaboració de textos propis de 
l'àmbit periodístic. (act. 66) 
• Elaboració de resums a partir de 

textos 



 

 

 

 

 

 comunicativa escrita. (CCLI, CAA) ortogràfica, gramatical. expositius. (act. 63 autoavaluació) 

BL2.4   Sintetitzar   per  escrit   textos 
narratius, 

BL2.2.4.  Escriu  textos  en   suports  diversos  i   
de 

 
expositius  i argumentatius i  usar la 
informació 

diverses tipologies tenint en compte la    
correcció 

 
per a crear nous textos amb diverses  
finalitats. 

lèxica.  
(CCLI, CAA) BL2.2.5.  Escriu  textos  utilitzant  un  llenguatge 

no 
 

BL2.5   Realitzar   amb   creativitat   i    
correcció 

discriminatori.  
projectes  de  treball  individuals  o cooperatius 

sobre temes del currículum seguint  les  fases 
del procés d’un projecte de treball, per a 
obtindre un producte final original;   adaptar-
lo 

BL2.3.1 Avalua les propietats textuals dels textos 
escrits, propis i d'altres, com a part del procés de 
revisió que millora el resultat final. 

 
als   imprevistos,   avaluar-los   adequadament 
i 

BL2.3.2. Avalua i identifica els errors de   
correcció 

 
comunicar els resultats obtinguts. (CAA, SIEE) ortogràfica i gramatical dels textos escrits propis 

o 
 

BL2.9. Col·laborar i comunicar-se per a  
construir un producte o tasca 

aliens   com   a   part   del   procés   de   revisió   
de 

l’escriptura. 

 
col·lectiva  compartint  informació  i  
continguts 

  
digitals i utilitzant la BL2.4.1   Sintetitza   per   escrit   textos    

narratius, 
 

ferramentes de comunicació TIC, servicis de 
la web social i entorns virtuals 
d’aprenentatge; així  com aplicar bones 
formes  de  conducta en 

expositius    i    argumentatius,    seleccionant     
les 

informacions essencials per a usar-les amb 
finalitats diverses segons la situació 
comunicativa. 

 
la   
comunicació i previndre, denunciar i protegir 
a altres de les males pràctiques 

 
BL2.5.1 Realitza amb creativitat i correcció 
projectes   de   treball   individuals   o   
cooperatius 

 
com el ciberassetjament. (CCLI sobre   temes   del   currículum   seguint   les  

fases 
 

CD) d'elaboració.  
 BL2.5.2  Utilitza diverses  fonts  d'informació  per 

a 
 

 realitzar   els   projectes   de   treball,   contrasta 
la 

 
 informació i detalla les referències.  
 BL2.5.4   Avalua   el    procés   i    el    resultat   

final 
 



 

 

 adequadament  i  comunica de  forma personal 
els 

 
 resultats obtinguts.  



 

 

 

 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

La descripció de personatges BL3.1. Identificar les distintes categories BL3.1.1  Identifica  les  distintes  categories  gramaticals  
que 

-  Distinció  de  la  descripció  en   
un Recursos lingüístics de la 

descripció 

El vocabulari: trets de 
personalitat 

Els dubtes lingüístics:  ús 
d'aterrar i d'aterrir 
Reconeixement de les funcions 
sintàctiques dels sintagmes 
dins l'oració 

La substitució de sintagmes 
per pronoms febles 

Els aplecs sil·làbics: diftongs, 
triftongs i hiats. 

gramaticals   que   componen   un   text;   establir 
la 

concordança entre elles; classificar-les; analitzar- 
les morfològicament; reconéixer el paper 
gramatical, sintàctic i semàntic que exercixen en 
el discurs, i utilitzar-les correctament  per 
comprendre i crear textos. (CCLI) 

BL3.2. Crear i revisar textos escrits aplicant 
correctament les normes ortogràfiques de la 
llengua. (CCLI, CAA) 

BL3.3. Identificar i distingir els distints 
procediments de creació del lèxic, propis del 
nivell educatiu, per a enriquir el vocabulari. (CCLI, 
CAA) 

BL3.5. Analitzar morfosintàcticament l’oració 
simple per a, de forma autònoma, expressar-se i 
redactar      textos      descriptius,     argumentatius, 

componen    un    text    narratiu,    descriptiu,    expositiu      i 

argumentatiu; establix la concordança entre elles i les 
classifica. 

BL3.1.2. Identifica les categories gramaticals, les analitza 
morfològicament i reconeix el paper gramatical, sintàctic i 
semàntic que exercixen en el discurs. 

BL3.1.3. Crea i revisa textos narratius, descriptius,  
expositius i argumentatius utilitzant correctament les 
categories gramaticals. 

BL3.2.1. Crea i revisa textos escrits aplicant correctament 
les normes ortogràfiques de la llengua pròpies del nivell 
educatiu. 

BL3.3.1 Identifica els distints procediments de creació del 
lèxic, propis del nivell, educatiu per a enriquir el vocabulari. 

text    narratiu.    (act    1,48,55,    56, 

Repassa) 

• Identificació dels recursos 
lingüístics en la descripció de 
persones (act. 18, 19, 67. Repassa) 
• Identificació de les funcions 
dels sintagmes en una oració. (act. 
21 a 38) 
• Classificació i producció de 
mots pertanyents a diferents 
camps semàntics. (act.  9 a 13) 
-ús d'aterrir i aterrar (act 13) 

• Tria i producció de paraules 
d'una família lèxica. (act. 58, 59) 

Els aplecs consonàntics: dígrafs 
i lletres compostes. 

La separació de 

síl·labes La derivació: 

els prefixos 

Monolingüisme i 

plurilingüisme Les 

interferències lingüístiques 

expositius   i   narratius   amb   major   correcció     i 

propietat. (CCLI, CAA) 

BL3.6. Reconéixer els elements de la comunicació 
que intervenen en textos argumentatius, 
expositius, descriptius i narratius i justificar si 
compleixen les propietats textuals adequades al 
nivell, per a, després d’un procés de reflexió, 
realitzar un ús adequat de la llengua. (CCLI, CAA, 
CSC) 

BL3.5.1. Identifica l’estructura de l’oració simple: subjecte, 
predicat i complements del verb, per a expressar-se i 
redactar textos narratius, descriptius, expositius i 
argumentatius amb major correcció i propietat. 

BL3.5.2. Analitza morfosintàcticament l’oració simple per a 
expressar-se i redactar amb major correcció i propietat 
textos diversos. 

BL3.6.2. Justifica si els textos compleixen les propietats 
textuals per a, després d’un procés de  reflexió, realitzar    
un 

• Separació sil·làbica i 
reconeixement dels diftongs, 
triftongs i hiats. (39 a 47) 
• Separació sil·làbica i 
reconeixement dels dígrafs i les 
lletres compostes (act. 49 a 56) 
• Reflexió sobre el 
monolingüisme i el plurilingüisme 
(act. 60) 

 BL3.7.  Desenrotllar una actitud  respectuosa cap 
a 

la diversitat de la llengua i al nostre entorn 
plurilingüe i pluricultural. (CCLI, CSC) 

ús adequat de la llengua. 

BL3.7.1 Reconeix les diferents llengües que conformen la 
realitat plurilingüe d’Espanya i Europa. 

- Identificació i evitació de les 
interferències lingüístiques (act 61) 

-Respecte i valoració de la  
diversitat 

   lingüística al món i a Europa. (60) 



 

 

 

 

 

Bloc IV. Educació literària. 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 



 

 

La descripció de personatges en un text 
literari (conte, novel·la i poesia) 

Les novel·les de misteri i de terror 

Elsa orígens de la nostra literatura: poesia 
provençal i primers textos 

Ramon Llull 

El llibre de les bèsties 

BL4.1 Realitzar lectures d’obres literàries a 
proposta del professor, en silenci, en veu 
alta o participant en dramatitzacions i 
improvisacions de textos adequats al nivell, 
aplicant, amb supervisió, tècniques 
expressives i teatrals. (CCLI, SIEE, CEC) 

BL4.3 Exposar en suports diversos les 
conclusions extretes de l'anàlisi i 
comparació d'obres, personatges, temes i 
autors literaris de diverses èpoques, amb 
especial incidència en els orígens de la 
literatura en romanç i en la nostra llengua. 
(CCLI, CAA, SIEE, CEC) 

BL4.4 Analitzar un corpus de textos 
literaris, dels inicis de la literatura romanç i 
en la nostra llengua , seleccionats com a 
forma d’aproximació a la literatura, 
identificant els trets essencials del context 
sociocultural i literari 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. (CCLI, CAA, CEC, SIEE) 

BL4.1.1. Realitza lectures d’obres literàries 
a proposta del professor, en silenci, en veu 
alta o participant en dramatitzacions i 
improvisacions de textos adequats al nivell, 
i aplicant-hi, amb supervisió, tècniques 
expressives i teatrals. 

BL4.31. Exposa, en suports diversos, les 
conclusions fruit de l'anàlisi i comparació 
d'obres, personatges, temes i autors 
literaris de diverses èpoques, amb especial 
incidència en els orígens de la literatura en 
romanç i en la nostra llengua. 

BL4.4.1. Analitza un corpus  de  textos 
literaris, dels inicis de la literatura romanç i 
en la nostra llengua , seleccionats com a 
forma d’aproximació a la literatura. 
BL4.4.2. Identifica els trets essencials del 
context sociocultural i literari de l’època i 
les característiques del gènere dels textos 
dels inicis de la la literatura en romanç i de 
la nostra literatura analitzats. 

BL4.4.3. Realitza un comentari de forma i 
contingut per a expressar raonadament les 
conclusions extretes de l’anàlisi de textos 
literaris per mitjà d’opinions personals. 

Identificació i distinció de gèneres literaris 
diversos. (act. 1, 48, 55, 56) 

Identificació dels elements de la 
comunicació en els textos literaris. (act. 3) 

Enumeració de les primeres manifestacions 
literàries en la nostra llengua. (act. 
Repassa) 

Enumeració de les característiques de 
l'obra de Ramon Llull i les seues 
repercussions. (act 62, 63) 

Identificació de figures retòriques: la 
personificació. (act, 62,64, 65) 

Deducció dels consells que aporta una faula 
i altres contes. (act 62) 

Expressió de la creativitat literària en la 
redacció de textos. (act. 65, 66, 67, 68) 



 

 

 

 

 

UNITAT 3 Alguna pregunta més? 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 
 



 

 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 



 

 

• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia  i de les propietats textuals en 
l’anàlisi dels textos narratius, dialogats, 
expositius i argumentatius. 
• Utilització guiada de diccionaris i fonts 
d’informació en diferents suports. 
• Utilització de les estratègies de 
comprensió oral en els textos dialogats i 
argumentatius. 
• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia  i de les propietats textuals en la 
producció oral de textos dialogats, narratius, 
expositius i argumentatius. 
• Aplicació de l'estàndard oral formal i l'ús 
d'un llenguatge no discriminatori en la 
producció de textos orals. 
• Anàlisi, aplicació i avaluació dels 
elements d’expressió oral no verbals: 
pronunciació, gesticulació, velocitat, to, 
prosòdia, elocució, etc. 

BL1.1 Participar activament i respectuosa en 
intercanvis comunicatius formals, aportant 
arguments per a defensar les pròpies 
opinions, atenent la pronúncia i la gestualitat, 
usant un registre formal i respectant les 
normes de cortesia i les estratègies 
d'interacció oral. (CCLI, CAA, CSC) 

BL1.2 Participar en equips de treball que 
tenen metes comunes, amb eficàcia i 
responsabilitat, reconeixent les aportacions 
de tots i utilitzant el diàleg per a resoldre 
conflictes i discrepàncies. (CCLI, SIEE, CSC) 

BL1.4. Produir de forma oral, individualment o 
en equip, textos narratius, dialogats i 
argumentatius, utilitzant les estratègies 
d’expressió oral i els elements no verbals 
adequats a la situació comunicativa i a 
l’objectiu proposat, amb adequació, 
coherència, cohesió, correcció i el lèxic 
adequat al nivell, amb el suport de les TIC i 
l’ajuda del professor. (CCLI, CAA, CSC, SIEE) 

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

BL1.1.1 Participa activament en intercanvis 
comunicatius relacionats amb temes actuals o 
pròxims als seus interessos. 

BL 1.1.2 Participa activament en intercanvis 
comunicatius amb un registre formal,  
respectant les normes de cortesia i les 
estratègies de la interacció oral. 
BL 1.1.3 Participa activament en intercanvis 
comunicatius amb arguments raonats per a 
defensar les pròpies opinions. 

BL 1.1.4 Participa activament en intercanvis 
comunicatius amb atenció a la pronúncia i la 
gestualitat. 

BL1.2.1 Participa en equips de treball que 
tenen metes comunes i assumeix diversos rols 
amb eficàcia i responsabilitat. 

BL1.2.2 Participa en equips de treball que 
tenen metes comunes donant suport als 
companys amb empatia. 

BL1.3.1. Interpreta textos dialogats, narratius, 
expositius i argumentatius orals i audiovisuals 
propis de l’àmbit personal, periodístic i literari. 

BL1.4.3. Aplica les propietats textuals en la 
producció oral de textos narratius, dialogats, 
expositius i argumentatius. 

BL1.4.4. Produeix, de forma oral, textos 
narratius,  dialogats,  expositius  i 
argumentatius 

• Interpretació de textos narratius (act 45, 
56, 57) i dialogats (audició inicial, act 32). 
• Narració oral de fets i sensacions 

personals. (Act. 8, 54, 56) 
• Manifestació raonada i argumentada de 
les opinions i preferències pròpies. (Act. 
9,15, 56, 59) 
• Participació activa en un debat (Act. 9, 
17, 54) 
• Pronúncia acurada de paraules amb 
diferents tipus d'accent i paraules 
compostes. (act. 34 a 48) 
• Lectura dramatitzada de textos. (act. 1, 
32, 57) 
• Escolta de dictats amb les pauses 
marcades i reconeixement de sons que 
s'identifiquen correctament amb la seua 
representació gràfica. (act. 13, 35, 45, 55, 57) 
• Exposició oral dels coneixements 
apresos, de forma adequada al context. (act. 
61. Repassa) 



 

 

 

 

 

  amb riquesa lèxica. 

BL1.5.1 Avalua amb l'ajuda del professorat i de 
guies les produccions orals pròpies i dels 
companys, atenent a la quantitat, qualitat, 
rellevància, pertinència i claredat i a les 
normes de prosòdia, per a progressar en la 
competència comunicativa oral. 

 

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 

 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

• Aplicació dels coneixements de BL2.1   Interpretar   textos   escrits   en   
suports   diversos de 

BL2.1.1 Interpreta textos escrits en  suports diversos,  
de 

• Interpretació de textos 
dialogats (lectura inicial i act.32, 60). 
• Redacció de textos dialogats. 

(act.21, 33, 61) 
• Redacció de textos narratius. 

(act.17, 48) 



 

 

la tipologia i de les    propietats gèneres,    tipologies    i    registres   diferents,  
especialment 

diferents àmbits i tipologies, per  a construir el  
significat • Recerca en diversos mitjans 

per a obtenir informació. (act. 67) 
• Recerca d'informació
 en diccionaris convencionals i 
telemàtics. (act. 4, 5, 6, 10, 11, 12 ) 
• Interpretació i anàlisi de les 
característiques de  textos dialogats  
narratius. (act. 3, 7 ) 
• Interpretació de textos de 
l'àmbit acadèmic i obtenció 
d'informació. (act.13, 18, 19) 

textuals en l’anàlisi, narratius, dialogats, expositius  i  
argumentatius, propis dels 

global i com a suport per aprendre. 

comprensió lectora          i 
interpretació dels textos narratius, 
dialogats,  expositius 

àmbits  personal, acadèmic, periodístic  i 
literari  pròxims als 

interessos de l’alumnat, analitzant les 
característiques formals   i   de    contingut   ,   
utilitzant   les   estratègies    de 

BL2.1.2 Interpreta textos escrits analitzant els 
elements formals i de contingut propis del nivell 
acadèmic. 

i argumentatius. comprensió lectora per a construir el  
significat global i   que 

BL2.1.3 Interpreta textos escrits utilitzant les  
estratègies 

• Busca, localització i extracció 
d'informació   per   a   construir 

servisca per aprendre.(CCLI, CAA, CSC) 

BL2.2   Planificar   i    escriure    textos    
narratius,  dialogats, 

de comprensió lectora adequades al text i a l'objectiu 
de la lectura. 



 

 

textos   dialogats,   expositius  i expositius   i   argumentatius   propis   de   
l'àmbit   personal, 

BL2.2.1 Aplica de  manera autònoma les  estratègies    
de 

argumentatius. acadèmic, periodístic i literari aplicant les 
propietats textuals 

planificació en el procés d'escriptura. 

• Utilització guiada de 
diccionaris i fonts d’informació 

i   les   estratègies   comunicatives   amb   un   
llenguatge   no 

discriminatori. (CCLI, CAA, CSC, SIEE) 

BL2.2.3 Escriu textos en suports diversos i de diverses 
tipologies  tenint   en   compte  la   correcció  
ortogràfica, 

en diferents suports. BL2.3 Avaluar,   amb   ajuda   del   
professorat  i   de guies, 

gramatical. 

• Ús de les TIC per a col·laborar, 
comunicar-se i planificar el treball. 

• Producció de textos escrits narratius,
 dialogats, explicatius i argumentatius 
atenent les propietats  textuals 

individualment i en equip, les produccions 
escrites pròpies  i 

dels companys com a eina de progrés en la 
competència comunicativa escrita. (CCLI, CAA) 

BL2.4 Sintetitzar per escrit textos dialogats i 
expositius i usar la informació per a crear nous 
textos amb diverses finalitats. (CCLI, CAA) 

BL2.5  Realitzar   amb   creativitat   i   correcció   
projectes de 

BL2.2.4. Escriu textos en suports diversos i de diverses 
tipologies tenint en compte la correcció lèxica. 

BL2.2.5. Escriu textos utilitzant un llenguatge no 
discriminatori. 

BL2.3.1 Avalua les propietats textuals dels textos 
escrits, propis i  d'altres,  com  a  part  del  procés  de  
revisió que 



 

 

 

 

 

i d'acord amb les característiques dels 
diferents gèneres. 

treball individuals o cooperatius sobre temes 
del currículum seguint les fases del procés 
d’un projecte de treball, per a obtindre un 
producte final original; adaptar-lo als 
imprevistos, avaluar-los adequadament i 
comunicar els resultats obtinguts. (CAA, SIEE) 

millora el resultat final. 

BL2.3.2. Avalua i identifica els errors de correcció 
ortogràfica i gramatical dels textos escrits propis o 
aliens com a part del procés de revisió de l’escriptura. 

BL2.4.1 Sintetitza per escrit textos narratius, dialogats, 
expositius i argumentatius, seleccionant les 
informacions essencials per a usar-les amb finalitats 
diverses segons la situació comunicativa. 

BL2.5.1 Realitza amb creativitat i correcció projectes de 
treball individuals o cooperatius sobre temes del 
currículum seguint les fases d'elaboració. 

BL2.5.2 Utilitza diverses fonts d'informació per a 
realitzar els projectes de treball, contrasta la informació 
i detalla les referències. 

BL2.5.4 Avalua el procés i el resultat final 
adequadament i comunica de forma personal els 
resultats obtinguts. 

• Elaboració de textos propis de 
l'àmbit periodístic. (act.21, 61) 
• Elaboració de resums a partir 
de textos expositius. (act. 5, 56, 57. 
Repassa) 

 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 
 



 

 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

• L'entrevista 

• Recursos lingüístics de l'entrevista 
• El vocabulari: la cavalleria i la literatura 
• Els dubtes lingüístics: ús de per què i 
per què 
• Els pronoms personals forts 
• Els pronoms personals febles 

BL3.1. Identificar les distintes categories 
gramaticals que componen un text; establir la 
concordança entre elles; classificar-les; 
analitzar-les morfològicament; reconéixer el 
paper gramatical, sintàctic i semàntic que 
exercixen en el discurs, i utilitzar-les 
correctament per comprendre i crear textos. 
(CCLI) 

BL3.2. Crear i revisar textos escrits aplicant 
correctament les normes ortogràfiques de la 
llengua. (CCLI, CAA) 

BL3.1.1 Identifica els recursos lingüístics que 
componen un text dialogat en diverses 
modalitats. 

BL3.1.2. Identifica les categories gramaticals, 
les analitza morfològicament i reconeix el 
paper gramatical, sintàctic i semàntic que 
exercixen en el discurs. 

BL3.2.1. Crea i revisa textos dialogats aplicant 
correctament les normes ortogràfiques de la 
llengua pròpies del nivell educatiu. 

• Distinció de les parts d'una entrevista 
(act  3, 19, 60, 61) 
• Identificació dels recursos lingüístics en 
l'entrevista (act. 3, 7, 18, 19, 20) 
• Identificació dels pronoms personals i 

les seues funcions en una oració. (act. 
22 a 32) 

• Classificació i producció de mots 
pertanyents a diferents camps semàntics. 
(act.  11, 12) 



 

 

 

 

 

• La substitució pronominal 

• L'accentuació 

• L'accentuació de les paraules 
compostes 

• Les paraules compostes 
• El bilingüisme. Tipus. 

BL3.3. Identificar i distingir els distints 
procediments de creació del lèxic, propis del 
nivell educatiu, per a enriquir el vocabulari. 
(CCLI, CAA) 

BL3.6. Reconéixer els elements de la 
comunicació que intervenen en textos 
dialogats, expositius, narratius i justificar si 
compleixen les propietats textuals adequades 
al nivell, per a, després d’un procés de reflexió, 
realitzar un ús adequat de la llengua. (CCLI, 
CAA, CSC) 

BL3.7. Desenrotllar una actitud respectuosa 
cap a la diversitat de la llengua i al nostre 
entorn plurilingüe i pluricultural. (CCLI, CSC) 

BL3.3.1 Identifica els distints procediments de 
creació del lèxic, propis del nivell, educatiu per 
a enriquir el vocabulari. 

BL3.5.1. Identifica l’estructura de l’oració 
simple per a expressar-se i redactar textos 
dialogats, narratius, descriptius,  expositius  i 
argumentatius amb major correcció i 
propietat. 

BL3.5.2. Analitza morfosintàcticament l’oració 
simple i substitueix els sintagmes per pronoms 
per a expressar-se i redactar amb major 
correcció i propietat textos diversos. 

BL3.7.1 Reconeix els diferents tipus de 
bilingüisme, la realitat plurilingüe d’Espanya i 
Europa. 

• Ús de per què i perquè (act 14) 

• Deducció de les normes d'accentuació a 
partir de la classificació de les paraules d'un 
text. (act. 38, 47 37, 39) 
• -Aplicació de les  normes  d'accentuació 
(act. 35 a 48) 
• Accentuació gràfica de les paraules 
compostes  (act.46 a 48) 
• Reconeixement de les paraules 
compostes (act. 49 a 52) 
• Reflexió sobre el bilingüisme (act. 53, 

54) 
• - Identificació dels tipus de bilingüisme 

(act 54) 
 

Bloc IV. Educació literària. 
 



 

 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

• La literatura religiosa medieval 
• Sant Vicent ferrer 
• Francesc Eiximenis 
• Els exemples 
• El tractament de la dona en la 
literatura religiosa medieval 
• El sexisme lingüístic 

BL4.1 Realitzar lectures d’obres literàries a proposta 
del professor, en silenci, en veu alta o participant en 
dramatitzacions i improvisacions de textos  
adequats al nivell, aplicant, amb supervisió, 
tècniques expressives i teatrals. (CCLI, SIEE, CEC) 

BL4.3 Exposar en suports diversos les conclusions 
extretes de l'anàlisi i comparació d'obres, 
personatges, temes i autors literaris de diverses 
èpoques, amb especial incidència en els orígens de 
la literatura en romanç i en la nostra llengua. (CCLI, 
CAA, SIEE, CEC) 

BL4.4 Analitzar un corpus de textos literaris, dels 
inicis de   la   literatura   romanç   i  en   la   nostra   
llengua , 

BL4.1.1. Realitza lectures d’obres literàries a 
proposta del professor, en silenci, en veu alta o 
participant en dramatitzacions i improvisacions de 
textos  adequats al nivell, i aplicant-hi, amb 
supervisió, tècniques expressives i teatrals. 

BL4.31. Exposa, en suports diversos, les conclusions 
fruit de l'anàlisi i comparació d'obres, personatges, 
temes i autors literaris de diverses èpoques, amb 
especial incidència en els orígens de la literatura en 
romanç i en la nostra llengua. 

BL4.4.1. Analitza un corpus de textos literaris, dels 
inicis de la literatura romanç i en la nostra llengua , 
seleccionats    com    a    forma    d’aproximació    a   
la 

• Identificació d'algunes 
característiques i temes de la literatura 
religiosa medieval (act. 55, 56, 57 ,58) 
• Identificació dels elements de la 
comunicació en els textos literaris. (act. 
32, 45) 
• Enumeració de les característiques 
de l'obra de sant Vicent Ferrer i les seues 
repercussions. (act  55, 56) 
• Enumeració de les característiques 
de l'obra de Francesc Eiximenis i les seues 
repercussions. (act 57) 



 

 

 

 

 

 seleccionats    com    a    forma    d’aproximació    a   
la 

literatura. • Deducció dels consells que aporta 
un Exemple. (act 55, 57) 

• Expressió de la creativitat literària 
en la redacció de textos. (act. 33) 
• Identificació del sexisme lingüístic. 
(act, 58, 59) 

literatura, identificant els trets essencials del   
context 

sociocultural i literari 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 

BL4.4.2. Identifica els trets essencials del context 
sociocultural i literari de l’època i les 
característiques del gènere dels textos dels inicis de 
la literatura en romanç i de la nostra literatura 
analitzats. 

d’opinions personals. (CCLI, CAA, CEC, SIEE) BL4.4.3.  Realitza un comentari  de forma i   
contingut 

 per a expressar raonadament les conclusions 
extretes 

 de  l’anàlisi  de  textos  literaris  per  mitjà   
d’opinions 

 personals. 

 

 

 

UNITAT 4 Contes per a tots 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 
 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de les propietats textuals en 
l’anàlisi dels textos narratius, expositius  i 
argumentatius. 
• Utilització guiada de diccionaris i 
fonts d’informació en diferents suports. 

BL1.1 Participar activament i respectuosa 
en intercanvis comunicatius formals, 
aportant arguments per a defensar les 
pròpies opinions, atenent la pronúncia i  la 
gestualitat, usant un registre formal i 
respectant les normes de cortesia i les 
estratègies d'interacció oral. (CCLI, CAA, 
CSC) 

BL1.1.1 Participa activament en intercanvis 
comunicatius relacionats amb temes  
actuals o pròxims als seus interessos. 

BL 1.1.2 Participa activament en intercanvis 
comunicatius amb un registre formal, 
respectant les normes de cortesia i les 
estratègies de la interacció oral. 

• Interpretació de textos narratius 
(lectura i/o audició inicial). 
• Narració oral de fets i sensacions 
personals. (Act. 6, 8) 

• Manifestació raonada i argumentada 
de les opinions i preferències pròpies. (Act. 
5, 53) 



 

 

• Utilització de les estratègies de 
comprensió oral en els textos narratius, 
expositius i argumentatius. 

BL1.2  Participar  en   equips   de   treball que 

tenen metes comunes, amb eficàcia i 
responsabilitat, reconeixent les 
aportacions de  tots  i  utilitzant  el  diàleg  
per  a  resoldre 

BL 1.1.3 Participa activament en intercanvis 
comunicatius amb arguments raonats per a 
defensar les pròpies opinions. 

• Participació activa en un debat (Act. 16,) 
• Locució radiofònica amb especial 
atenció a la dicció, la pronunciació i el 
ritme. (act. 60) 

• Aplicació de l'estàndard oral formal i 
l'ús d'un llenguatge no discriminatori en la 
producció de textos orals. 
• Anàlisi,     aplicació     i     avaluació    

dels 

conflictes i discrepàncies. (CCLI, SIEE, CSC) 

BL1.3. Interpretar textos orals i 
audiovisuals de gèneres, tipologies i 
registres diferents, especialment narratius, 
expositius i argumentatius,  propis  dels  
àmbits personal, 

BL 1.1.4 Participa activament en intercanvis 
comunicatius amb atenció a la pronúncia i 
la gestualitat. 

BL1.2.1 Participa en equips de treball que 
tenen  metes  comunes  i  assumeix   
diversos 

• Pronúncia acurada de paraules amb 
dièresi i accent diacrític. (act. 39 a 47) 
• Lectura dramatitzada de textos. (act. 1, 
42,58) 



 

 

 

 

 

procediments     lingüístics     propis    
del 

acadèmic,  periodístic  i  literari  pròxims    
als 

rols amb eficàcia i responsabilitat. • Escolta de dictats amb les pauses marcades 
debat:     estructura,     tema,    
posicions 

inicials i finals, etc.. 

• Anàlisi, aplicació i avaluació dels 
elements d’expressió oral no verbals: 
pronunciació, gesticulació, velocitat, to, 
prosòdia, elocució, etc. 
• Foment de la solidaritat, tolerància, 
del respecte i l'amabilitat. 
• Coneixement  d'estructures  i  

tècniques 

interessos    de    l’alumnat,     analitzant     les 

característiques formals i de contingut i els 
elements no verbals, utilitzant les 
estratègies de comprensió oral i el propòsit 
d’escolta.(CCLI, CAA, CSC) 

BL1.4. Produir de forma oral, 
individualment o en equip, textos 
narratius, expositius i argumentatius, 
utilitzant les estratègies d’expressió oral i 
els elements no verbals adequats a la 
situació comunicativa i a l’objectiu       
proposat,       amb      adequació, 

BL1.2.2 Participa en equips de treball que 
tenen metes comunes donant suport als 
companys amb empatia. 

BL1.2.3 Participa en equips de treball que 
tenen metes comunes i utilitza el diàleg per 
a resoldre conflictes i discrepàncies. 

BL1.3.2. Interpreta textos narratius, 
expositius i argumentatius, orals i 
audiovisuals, analitzant les característiques 
formals   i   de   contingut  i   els   elements 
no 

i  reconeixement  de  sons  que s'identifiquen 

correctament amb la seua representació 
gràfica. (act. 18, 42,54, 56) 

• Exposició oral dels coneixements 
apresos, de forma adequada al context. 
(act. 55, 52. Repassa) 

d'aprenentatge cooperatiu. coherència,   cohesió,   correcció   i   el    
lèxic 

verbals.  
 adequat al nivell, amb el  suport de les TIC    

i 

l’ajuda del professor. (CCLI, CAA, CSC, SIEE) 

BL1.4.2. Produeix de forma oral textos 
narratius, expositius i
 argumentatius 

 
 BL1.5.  Avaluar, amb  ajuda  del  

professorat i 
utilitzant les estratègies d’expressió oral i  
els 

 
 de   guies,   individualment   i   en   equip,   

les 
elements  no  verbals  adequats  a  la 
situació 

 
 produccions  orals  pròpies  i  dels 

companys, 
comunicativa.  

 atenent  a  la  quantitat,  qualitat, rellevància, 

pertinència i claredat i a les normes de 
prosòdia, per a progressar en la 
competència comunicativa oral. (CCLI, 
CAA) 

BL1.4.4. Produeix, de forma oral, textos 
narratius, expositius i argumentatius amb 
riquesa lèxica. 

 
  BL1.5.1   Avalua amb l'ajuda del professorat 

i 
 

  de guies les produccions orals pròpies i    
dels 

 
  companys,  atenent  a  la  quantitat,  

qualitat, 
 

  rellevància,   pertinència   i   claredat   i   a 
les 

 
  normes de prosòdia, per a progressar en     

la 
 

  competència comunicativa oral.  
 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 
 

Continguts Criteris i 
competències clau 

Estàndards 
d’aprenentatge 

D
e
s
c
r
i
p
t
o
r
s 
i 
a
c

 

• Aplicació del
s 

coneixements De la BL2.1  Interpretar  textos  escrits  en  suports 



 

 

 

 

 



 

 

tipologia i de les propietats textuals en 
l’anàlisi, comprensió lectora i 
interpretació dels textos narratius, 
expositius i argumentatius. 

• Busca, localització i extracció 
d'informació per a construir textos 
expositius i argumentatius. 
• Utilització guiada de diccionaris i 
fonts d’informació en diferents suports. 
• Ús de les TIC per a col·laborar, 
comunicar-se i planificar el treball. 
• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de les propietats textuals en  la 
producció escrita de textos narratius, 
expositius i argumentatius. 
• Producció de textos escrits narratius, 
explicatius i argumentatius atenent les 
propietats textuals i d'acord amb les 
característiques dels diferents gèneres. 
• Reconeixement dels diferents 
gèneres periodístics i literaris. 

diversos de gèneres, tipologies i registres 
diferents, especialment narratius, 
expositius  i argumentatius, propis dels 
àmbits personal, acadèmic, periodístic i 
literari pròxims als interessos de l’alumnat, 
analitzant les característiques formals i de 
contingut, utilitzant les estratègies de 
comprensió lectora per a construir el 
significat global i que servisca per 
aprendre.(CCLI, CAA, CSC) 
BL2.2 Planificar i escriure textos narratius, 
expositius i argumentatius propis de 
l'àmbit personal, acadèmic, periodístic i 
literari aplicant les propietats textuals i les 
estratègies comunicatives amb un 
llenguatge no discriminatori. (CCLI, CAA, 
CSC, SIEE) 

BL2.3 Avaluar, amb ajuda del  professorat  i 
de guies, individualment i en equip, les 
produccions escrites pròpies i dels 
companys com a eina de progrés en la 
competència comunicativa escrita. (CCLI, 
CAA) 

BL2.4 Sintetitzar per escrit textos narratius, 
expositius i argumentatius i usar la 
informació per a crear nous textos amb 
diverses finalitats. (CCLI, CAA) 

BL2.5 Realitzar amb creativitat i correcció 
projectes de treball individuals o 
cooperatius sobre temes del currículum 
seguint les fases del procés d’un projecte 
de treball, per a obtindre un producte final 
original; adaptar- lo als imprevistos,  
avaluar-los  adequadament i comunicar els 
resultats obtinguts. (CAA, SIEE) 
BL2.6 Realitzar projectes de treball 
individuals i cooperatius, sobre temes del 
currículum   (amb   especial   interés   per  
les 

diversos, de diferents àmbits i tipologies, 
per a construir el significat global i com a 
suport per aprendre. 

BL2.1.2 Interpreta textos escrits analitzant 
els elements formals i de contingut propis 
del nivell acadèmic. 
BL2.2.1 Aplica de manera autònoma les 
estratègies de planificació en el procés 
d'escriptura. 

BL2.2.3 Escriu textos en suports diversos i 
de diverses tipologies tenint en compte la 
correcció ortogràfica, gramatical. 

BL2.2.4. Escriu textos en suports diversos  i 
de diverses tipologies tenint en compte la 
correcció lèxica. 

BL2.2.5. Escriu textos utilitzant un 
llenguatge no discriminatori. 

BL2.3.2. Avalua i identifica els errors de 
correcció ortogràfica i gramatical dels 
textos escrits propis o aliens com a part del 
procés de revisió de l’escriptura. 

BL2.4.1 Sintetitza per escrit textos 
narratius, expositius i argumentatius, 
seleccionant les informacions essencials 
per a usar-les amb finalitats diverses 
segons la situació comunicativa. 

BL2.5.1 Realitza amb creativitat i correcció 
projectes de treball individuals o 
cooperatius sobre temes del currículum 
seguint les fases d'elaboració. 

BL2.5.4 Avalua el procés i el resultat final 
adequadament     i     comunica     de    forma 

inicial. act. 2,54, 59 ). 

• Redacció de textos narratius. (act.9, 
15, 59) 
• Recerca en diversos mitjans per a 
obtenir informació. (act. 3, 11, 12, 57) 
• Recerca d'informació en diccionaris 
convencionals i telemàtics. (act. 2, 10 a 13, 
38, 40, 41,48, 55) 
• Distinció de les parts i dels recursos 
lingüístics d'un conte. (act 2, 17, 18) 
• Reconeixement de les veus del 
narrador. (act.1, 18, 19 ) 
• Interpretació de textos de l'àmbit 
acadèmic i obtenció d'informació. (act. 

• 2,  19, 24, 27, 39, 43) 
• Elaboració de resums a partir de textos 

expositius. (act. 51, 52, 54 56. Repassa) 



 

 

 

 

 

 obres    literàries)    buscant    i    
seleccionant 

personal els resultats obtinguts.  
informació   en   mitjans   digitals   de   forma 

contrastada; crear continguts digitals, 
col·laborar i comunicar-se amb altres 
filtrant  i compartint informació i 
continguts digitals de  forma  segura  i  
responsable.  (CD,   CAA, 

BL2.6.1. Realitza projectes de  treball 
buscant, seleccionant i contrastant la 
informació en mitjans digitals, i la registra 
en formats diversos. 

SIEE) BL2.6.2.  Comparteix  informació i 
continguts 

 digitals     i     utilitza     les     ferramentes   
de 

 comunicació TIC i entorns
 virtuals 

 d’aprenentatge. 

 

 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 
 



 

 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

• El conte: parts 
• Els recursos lingüístics del 

conte 
• Les veus de la narració 
• Vocabulari: els oficis, la casa, 
topònims i gentilicis, frases fetes. 
• Dubtes lingüístics: ús d' 
abans i avanç 

• Les combinacions de 
pronoms febles. 

• La dièresi 
• L'accent diacrític 
• Les paraules habilitades 
• El conflicte lingüístic 

BL3.1. Identificar les distintes categories 
gramaticals que componen un text; establir la 
concordança entre elles; classificar-les; 
analitzar-les morfològicament; reconéixer el 
paper gramatical, sintàctic i semàntic que 
exercixen en el discurs, i utilitzar-les 
correctament per comprendre i crear textos. 
(CCLI) 

BL3.2. Crear i revisar textos escrits aplicant 
correctament les normes ortogràfiques de la 
llengua. (CCLI, CAA) 

BL3.3. Identificar i distingir els distints 
procediments de creació del lèxic, propis del 
nivell educatiu, per a enriquir el vocabulari. 
(CCLI, CAA) 

BL3.5. Analitzar morfosintàcticament l’oració 
simple per a, de forma autònoma, expressar-
se i 

BL3.1.1 Identifica les distintes categories 
gramaticals que componen un text narratiu, 
expositiu i argumentatiu; establix la 
concordança entre elles i les classifica. 

BL3.1.2. Identifica les categories 
gramaticals, les analitza morfològicament i 
reconeix el paper gramatical, sintàctic i 
semàntic que exercixen en el discurs. 

BL3.2.1. Crea i revisa textos escrits aplicant 
correctament les normes ortogràfiques de 
la llengua pròpies del nivell educatiu. 

BL3.3.1 Identifica els distints procediments 
de creació del lèxic, propis del nivell,  
educatiu per a enriquir el vocabulari. 

BL3.4.2. Reconeix les relacions d’igualtat- 
semblança i d’inclusió que s’estableixen 
entre 

• Identificació de les parts, l'estructura i els recurs 
lingüístics del conte. (act 1, 2, 3, 17, 18, 19) 
• Diferenciació entre narració i diàleg (act. 3, 5, 7, 8) 
• Classificació i producció de mots pertanyents a 

diferents camps semàntics. (act. 10 a 13) 
• Identificació de mots que poden crear un dubte 

lingüístic. (act.14) 
• Reconeixement de la veu del narrador en un relat. 

(act. 19) 
• Identificació de les funcions dels sintagmes en una 
oració i substitució per combinacions de pronoms febles. 
(act. 20 a 37) 
• Deducció de les normes de combinacions de 

pronoms febles a partir dels exemples en un text. 
(act. 24, 25, 26, 27) 



 

 

 

 

 

• La lleialtat lingüística 

• la normalització i la 
substitució lingüística 

redactar textos argumentatius, expositius i 
narratius amb major correcció i propietat. 
(CCLI, CAA) 

BL3.7. Desenrotllar una actitud respectuosa 
cap a la diversitat de la llengua i al nostre 
entorn plurilingüe i pluricultural. (CCLI, CSC) 

les paraules, per a captar el sentit global 
d’un text. 

BL3.5.2. Analitza morfosintàcticament 
l’oració simple i la classifica segons el 
predicat per a expressar-se i redactar amb 
major correcció i propietat textos narratius, 
expositius i argumentatius. 

BL3.6.1. Reconeix els elements de la 
comunicació que intervenen en textos 
narratius, expositius i argumentatius. També 
en els textos de l'àmbit literari. 

BL3.7.1 Reconeix les diferents llengües que 
conformen la realitat plurilingüe d’Espanya i 
Europa. 

• Aplicació de les normes de l'apostrofació i guionet 
dels pronoms febles. (act. 20 a 33) 

• Aplicació de les normes d'ús de la dièresi. act 43 a 
47) 

• Identificació de les paraules amb accent diacrític 
(act.  39 a 42) 

• Reconeixement dels paraules habilitades. (act 48 a 
50) 

• Reflexió sobre els conflictes lingüístics i potenciació 
de  la seua resolució. (act. 51 a 53) 

 

 

Bloc IV. Educació literària. 
 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 
• Els primers textos en vers BL4.1  Realitzar  lectures  d’obres  literàries  

a 
BL4.1.1. Realitza lectures  d’obres literàries  
a 

• Enumeració de les primeres 
composicions en vers. Trobadors, joglars i 
poetes. (act. 54) 
• Identificació de l'amor cortés en 
textos literaris. (act.  54) 
• Enumeració d'algunes 
característiques i temes de la poesia 
d'Ausiàs March. (act. 57) 

• Aplicació de les normes per a 
mesurar versos i identificació de la rima. 
(act.57, 58) 
• Expressió de  la creativitat literària en  

la 

• L'amor cortés proposta del professor, en silenci, en veu 
alta 

o participant en dramatitzacions
 i 

proposta del professor, en silenci, en veu 
alta 

o participant en dramatitzacions
 i 

• Trobadors, joglars i poetes 
• Ausiàs March 

improvisacions  de  textos  adequats  al 
nivell, 

aplicant, amb supervisió,
 tècniques expressives i 
teatrals. (CCLI, SIEE, CEC) 

improvisacions de textos adequats al nivell,  
i 

aplicant-hi, amb supervisió,
 tècniques expressives i 
teatrals. 

• La mètrica: el decasíl·lab BL4.3    Exposar    en    suports    diversos   
les 

BL4.31.   Exposa,   en suports  diversos,
 
les 

• El recital de pomes conclusions extretes de l'anàlisi i 
comparació 

d'obres, personatges, temes i autors  
literaris 

conclusions   fruit   de   l'anàlisi   i 
comparació 

d'obres, personatges, temes i autors  
literaris 

• La repercussió d'Ausiàs March de diverses èpoques, amb especial 
incidència 

de diverses èpoques, amb especial 
incidència  en els orígens de la literatura en romanç i  

en 
en els orígens de la literatura en romanç i  
en  la nostra llengua. (CCLI, CAA, SIEE, CEC) la nostra llengua. 

 BL4.4 Analitzar un  corpus  de  textos 
literaris, 

BL4.4.1.    Analitza    un    corpus    de     
textos  dels  inicis  de  la  literatura  romanç  i  en    

la 
literaris, dels  inicis  de  la  literatura  
romanç i 



 

 

 

 

 

 nostra llengua , seleccionats com a forma 
d’aproximació a la literatura, identificant 
els trets essencials del context sociocultural 
i literari 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. (CCLI, 
CAA, CEC, SIEE) 

en la nostra llengua , seleccionats com a 
forma d'aproximació́ a la literatura. 
BL4.4.2. Identifica els trets essencials del 
context sociocultural i literari de l’època i 
les característiques del gènere dels textos 
dels inicis de la literatura en romanç i de la 
nostra literatura analitzats. 

BL4.4.3. Realitza un comentari de forma i 
contingut per a expressar raonadament les 
conclusions extretes de l’anàlisi de textos 
literaris per mitjà d’opinions personals. 

redacció de poemes i de contes. (act. 
58 i 59) 

• Audició de poemes musicats 
d'Ausiàs March per Raimon i recitació. (act 
58) 



 

 

 

 

 

 

UNITAT 5 Vers a vers 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 
 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia  i de les propietats textuals en 
l’anàlisi de la poesia i els textos narratius, 
expositius i argumentatius. 
• Utilització guiada de diccionaris i fonts 
d’informació en diferents suports. 

BL1.1 Participar activament i respectuosa en 
intercanvis comunicatius formals, aportant 
arguments per a defensar les pròpies 
opinions, atenent la pronúncia i la gestualitat, 
usant un registre formal i respectant les 
normes de cortesia i les estratègies 
d'interacció oral. (CCLI, CAA, CSC) 

BL 1.1.2 Participa activament en intercanvis 
comunicatius amb un registre  formal, 
respectant les normes de cortesia i les 
estratègies de la interacció oral. 

BL 1.1.3 Participa activament en intercanvis 
comunicatius amb arguments raonats per a 
defensar les pròpies opinions. 

• Interpretació de poemes (lectura  i/o 
audició inicial). 
• Narració oral de fets i sensacions 
personals. (Act. 13) 
• Manifestació raonada i argumentada de 
les opinions i preferències pròpies. (Act. 6, 
11, 57, 58, 63) 
• Participació activa en un debat (Act. 9, 
56, 58) 
• Locució de poemes i cançons amb 
especial atenció a la dicció, la pronunciació i 
el ritme. (act. 31,45) 
• Pronúncia acurada de paraules amb 
esse sonora. (act. 33 a 44) 
• Lectura dramatitzada de textos. (act. 63, 
65) 
• Escolta de dictats amb les pauses 
marcades i reconeixement de sons que 
s'identifiquen correctament amb la seua 
representació gràfica. (act. 63, 45) 
• Exposició oral dels coneixements 
apresos, de forma adequada al context. (act. 
57, 50. Repassa) 

• Interpretació de textos narratius (act. 
63). 

� Utilització de les estratègies de 
comprensió oral en els literaris, textos 
narratius, expositius i argumentatius. 

BL1.2 Participar en equips de  treball que  
tenen 

metes comunes, amb eficàcia i 
responsabilitat, reconeixent les aportacions 
de tots i utilitzant el diàleg per a resoldre 
conflictes i    discrepàncies. 

BL 1.1.4 Participa activament en intercanvis 
comunicatius amb atenció a la pronúncia i la 
gestualitat. 

• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia  i de les propietats textuals en la 
producció oral de poemes. 

(CCLI, SIEE, CSC) 

BL1.3. Interpretar textos orals i audiovisuals 
de gèneres, tipologies i
 registres diferents, 

BL1.2.1 Participa en equips de treball que 
tenen metes comunes i assumeix diversos rols 
amb eficàcia i responsabilitat. 

• Aplicació de l'estàndard oral formal i l'ús 
d'un llenguatge no discriminatori en la 
producció de textos orals. 
• Anàlisi, aplicació i avaluació dels 
procediments lingüístics propis del debat: 
estructura, tema, posicions inicials i finals, 
etc.. 

• Anàlisi, aplicació  i  avaluació  dels 
elements 

especialment         narratius,         expositius        
i 

argumentatius, propis dels àmbits personal, 
acadèmic, periodístic i literari pròxims als 
interessos de l’alumnat, analitzant les 
característiques formals i de contingut i els 
elements no verbals, utilitzant les estratègies 
de comprensió oral i el propòsit 
d’escolta.(CCLI, CAA, CSC) 

BL1.4. Produir de forma oral, individualment o 
en     equip,     textos     narratius,     expositius   
i 

BL1.2.2 Participa en equips de treball que 
tenen metes comunes donant suport als 
companys amb empatia. 

BL1.2.3 Participa en equips de treball que 
tenen metes comunes i utilitza el diàleg per a 
resoldre conflictes i discrepàncies. 

BL1.3.2. Interpreta textos poètics, orals i 
audiovisuals, analitzant les característiques 
formals i de contingut i els elements no 
verbals. 

d’expressió  oral  no  verbals: 
pronunciació, 

gesticulació, velocitat, to,
 prosòdia, elocució, 
etc. 

argumentatius, utilitzant les estratègies 
d’expressió oral i els elements no verbals 
adequats a la situació comunicativa i a 
l’objectiu 

BL1.4.2. Produeix de forma oral poemes i 
textos narratius, expositius i argumentatius 
utilitzant les estratègies d’expressió oral i els 
elements no • Foment  de  la   solidaritat,   tolerància,  

del 
proposat, amb  adequació, coherència, 
cohesió, 

correcció i el lèxic adequat al nivell, amb el 
suport  de  les  TIC i  l’ajuda del  professor. 
(CCLI, 

verbals adequats a la situació comunicativa. 

BL1.4.3.   Aplica   les   propietats   textuals   

en la 



 

 

 

 

 

respecte i l'amabilitat. CAA, CSC, SIEE) producció  oral  de   poemes   i  textos  
narratius, 

 
 BL1.5.  Avaluar, amb  ajuda del  professorat i  

de 

expositius i argumentatius. 

 guies, individualment i en equip,
 les 

BL1.4.4.   Produeix,   de   forma   oral,   
poemes  i 

 produccions   orals   pròpies   i   dels  
companys, 

textos narratius, expositius i argumentatius 
amb 

 atenent   a   la   quantitat,   qualitat,  
rellevància, 

riquesa lèxica. 

 pertinència   i    claredat    i    a   les   normes   
de 

prosòdia, per a progressar en la 
competència comunicativa oral. (CCLI, CAA) 

BL1.5.1 Avalua amb l'ajuda del professorat i de 
guies les produccions orals pròpies i dels 
companys,   atenent    a   la   quantitat,   qualitat,   rellevància, pertinència i claredat i a les  
normes 

  de prosòdia, per a progressar en la 
competència 

  comunicativa oral. 

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 
 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 



 

 

• Aplicació    dels    coneixements    de    
la 

BL2.1  Interpretar  textos  escrits  en   
suports 

BL2.1.1  Interpreta  textos  escrits  en 
suports 

• Interpretació de poemes (lectura 
inicial. act. 1, ). 
• Redacció de poemes. (act.6, 14, 62, 65) 
• Recerca en diversos mitjans per a  
obtenir informació. (act. 3, 11, 12) 
• Recerca d'informació en diccionaris 
convencionals i telemàtics. (act.2, 10, 48, 
50 a 53, 60) 
• Distinció dels recursos lingüístics 
d'un poema. (act 3, 7, 14, 16, 17) 
• Reconeixement de les figures 
retòriques (act.17) 

• Interpretació de textos de l'àmbit 
acadèmic i obtenció d'informació. (act.18, 
19, 22, 24  a  26, 27, 29, 30,   58, 

tipologia i de les propietats textuals    en diversos   de   gèneres,   tipologies  i  
registres 

diversos, de diferents àmbits i tipologies, 
per 

l’anàlisi, comprensió lectora i diferents, especialment narratius, 
expositius i 

a construir el significat global i com a    
suport 

interpretació   de   poemes   i   de textos argumentatius,  propis  dels  àmbits 
personal, 

per aprendre. 



 

 

narratius, expositius i argumentatius. 

• Utilització guiada de diccionaris i 
fonts d’informació en diferents suports. 

acadèmic,  periodístic  i  literari  pròxims    als 

interessos de l’alumnat, analitzant les 
característiques formals i de contingut , 
utilitzant    les    estratègies    de   
comprensió 

BL2.1.3 Interpreta textos escrits utilitzant 
les estratègies de comprensió lectora 
adequades al text i a l'objectiu de la lectura. 

• Ús de les TIC per a col·laborar, 
comunicar-se i planificar el treball. 

lectora  per  a  construir  el  significat  global 
i 

que servisca per aprendre.(CCLI, CAA, CSC) 

BL2.2.1 Aplica de manera autònoma les 
estratègies   de   planificació   en   el     
procés 

• Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de les propietats textuals en  la 
producció escrita de textos literaris 
(poesia), narratius, expositius i 
argumentatius. 
• Producció de poemes i de textos 
escrits narratius,   explicatius   i   
argumentatius 

BL2.2 Planificar i escriure textos narratius, 
expositius i argumentatius propis de 
l'àmbit personal, acadèmic, periodístic i 
literari aplicant les propietats textuals i les 
estratègies comunicatives amb un 
llenguatge no discriminatori. (CCLI, CAA, 
CSC, SIEE) 

BL2.3   Avaluar,  amb  ajuda  del  professorat 
i 

d'escriptura. 

BL2.2.3 Escriu textos en suports diversos i 
de diverses tipologies tenint en compte la 
correcció ortogràfica, gramatical. 

BL2.2.4. Escriu textos en suports diversos i 
de diverses   tipologies   tenint   en   compte     
la 



 

 

 

 

 



 

 

atenent les propietats textuals i 
d'acord amb les característiques dels 
diferents gèneres. 

• Reconeixement dels diferents 
gèneres literaris. 

de guies, individualment i en equip, les 
produccions escrites pròpies i dels 
companys com a eina de progrés en la 
competència comunicativa escrita. (CCLI, 
CAA) 

BL2.4 Sintetitzar per escrit textos narratius, 
expositius i argumentatius i usar la  
informació per a crear nous textos amb 
diverses finalitats. (CCLI, CAA) 
BL2.6 Realitzar projectes de treball  
individuals i cooperatius, sobre temes del 
currículum (amb especial interés per  les 
obres literàries) buscant i seleccionant 
informació en mitjans digitals de forma 
contrastada; crear continguts digitals, 
col·laborar i comunicar-se amb  altres 
filtrant  i compartint informació i continguts 
digitals de forma segura i responsable. (CD, 
CAA, SIEE) 

correcció lèxica. 

BL2.2.5. Escriu textos utilitzant un 
llenguatge no discriminatori. 

BL2.3.1 Avalua les propietats textuals dels 
textos escrits, propis i d'altres, com a part 
del procés de revisió que millora el resultat 
final. 

BL2.3.2. Avalua i identifica els errors de 
correcció ortogràfica i gramatical dels 
textos escrits propis o aliens com a part del 
procés de revisió de l’escriptura. 

BL2.3.3. En el procés de revisió de textos 
escrits, resol els dubtes, de forma reflexiva 
i dialogada, amb l’ajuda de diverses fonts 
de consulta. 

BL2.4.1 Sintetitza per escrit textos 
narratius, expositius i argumentatius, 
seleccionant les informacions essencials 
per a usar-les amb finalitats diverses 
segons la situació comunicativa. 

BL2.5.1 Realitza amb creativitat i correcció 
projectes de treball individuals o 
cooperatius sobre temes del currículum 
seguint les fases d'elaboració. 

BL2.5.4 Avalua el procés i el resultat final 
adequadament i comunica de forma 
personal els resultats obtinguts. 

BL2.6.1. Realitza projectes de treball 
buscant, seleccionant i contrastant la 
informació en mitjans digitals, i la registra 
en formats diversos. 

59, 61, 62) 

• Elaboració de textos narratius, 
descriptius, expositius i argumentatius. 
(act. 4, 13, 57, 59, 60, 64) 
• Elaboració de resums a partir de 
textos expositius. (act. 63. Repassa) 

Bloc III. Coneixement de la llengua.



 

 

 

 

 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

• El poema: característiques 
• Les figures retòriques 
• Vocabulari: els arbres i 
els sentiments 

• Dubtes lingüístics: ús de 
vell i bell 

BL3.1. Identificar les distintes categories 
gramaticals que componen un text;  
establir la concordança entre elles; 
classificar-les;
 analitza
r-les morfològicament; reconéixer el 
paper gramatical, sintàctic i semàntic que 
exercixen en el discurs, i utilitzar-les 
correctament per comprendre i crear 
textos. (CCLI) 

BL3.1.1 Identifica les distintes categories gramaticals que 
componen un text narratiu, expositiu i argumentatiu; 
establix la concordança entre elles i les classifica. 

BL3.1.2. Identifica les categories gramaticals, les analitza 
morfològicament i reconeix el paper gramatical, sintàctic 
i semàntic que exercixen en el discurs. 

BL3.1.3. Crea i revisa textos narratius, expositius i 
argumentatius    utilitzant    correctament    les    categories 

• Identificació dels
 elements característiques, els 
recursos lingüístics i figures retòriques d'un 
poema. (act 3,5, 7, 11, 16, 17) 
• Diferenciació entre un poema en 
primera, en segona i en tercera persona 
(act.1, 5, 7, 11,45) 
• Identificació de les preposicions i les 
conjuncions en un text. (act. 19 a 31) 
• Identificació de paraules que tenen 
el so de la esse sonora (act. 33 a 48) 
• Classificació i producció de mots 
pertanyents a diferents camps semàntics. 
(act.10) 
• Identificació de mots que poden  
crear un dubte lingüístic. (act.12) 
• Reconeixement dels préstecs 
lingüístics. (act. 49 a 53) 
• Anàlisi dels diferents tipus de 
preposicions i conjuncions (act. 19 a 31) 
• Deducció de les normes d'ús de les 
lletres que representen la esse sonora. (act. 
33 i 34 39) 
• Reflexió sobre la substitució 
lingüística i propostes per a evitar-la. (act. 
54 a 60) 
• - Redacció de textos diversos en 
primera persona (act. 59, 64) 

• Les preposicions 
• Les conjuncions 

BL3.2. Crear i revisar textos escrits 
aplicant correctament les normes 
ortogràfiques de la llengua. (CCLI, CAA) 

gramaticals. 

BL3.2.1. Crea i revisa textos escrits aplicant correctament 
les  normes  ortogràfiques  de  la  llengua  pròpies  del 
nivell • Les lletres que 

representen la esse sonora 
• Els préstecs lingüístics 

BL3.3. Identificar i distingir els distints 
procediments de creació del lèxic, propis 
del nivell educatiu, per a enriquir el 
vocabulari. (CCLI, CAA) 

educatiu. 

BL3.3.1 Identifica els distints procediments de creació del 
lèxic, propis del nivell, educatiu per a enriquir el 
vocabulari. 

BL3.4.2.   Reconeix   les   relacions   d’igualtat-semblança    
i 

• La substitució lingüística BL3.5. Analitzar
 morfosintàcticament 

l’oració simple per a, de forma   
autònoma, 

d’inclusió que s’estableixen entre les paraules, per a 
captar el sentit global d’un text. 

• La carta de denúncia expressar-se i redactar
 textos 

argumentatius, expositius i narratius amb 
major correcció i propietat. (CCLI, CAA) 

BL3.5.1. Identifica l’estructura de l’oració simple: subjecte, 
predicat i complements del verb, per a expressar-se i 
redactar textos  narratius,  expositius  i  argumentatius 
amb  BL3.6.    Reconéixer    els    elements    de 

la 
major correcció i propietat. 

 comunicació   que   intervenen   en    textos 

argumentatius, expositius i narratius i 
justificar si compleixen les propietats 
textuals adequades al nivell, per a, 
després d’un   procés  de  reflexió,   
realitzar  un   ús 

BL3.5.2. Analitza morfosintàcticament l’oració simple i la 
classifica segons el predicat per a expressar-se i redactar 
amb major correcció i propietat textos narratius, 
expositius i argumentatius.  adequat de la llengua. (CCLI, CAA, CSC) BL3.6.1.   Reconeix   els  elements   de  la   comunicació 
que 

 BL3.7. Desenrotllar una
 actitud respectuosa   cap   a   
la   diversitat   de    la 

intervenen en textos narratius, expositius i  
argumentatius. 

També en els textos de l'àmbit literari.  llengua   i   al   nostre   entorn   plurilingüe 
i 

pluricultural. (CCLI, CSC) 

BL3.7.1 Reconeix les  diferents  llengües  que  conformen 
la 



 

 

 

 

 

  realitat plurilingüe d’Espanya i Europa. 

BL3.7.2. Estableix la distribució geogràfica de les llengües 
d'Europa partint de la lectura, i la interpretació de textos 
de diferents tipologies i àmbits. 

 

 

 

Bloc IV. Educació literària. 
 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

• La poesia BL4.1   Realitzar   lectures   d’obres   literàries 
a 

BL4.1.1. Realitza lectures d’obres literàries a  
proposta 

• Identificació dels elements de la 
comunicació en els textos literaris. (act.  7) 
• Enumeració d'algunes 
característiques i temes dels poetes actuals 
(act. 1, 5, 11, 65) 

• Enumeració dels temes propis del 
misoginisme medieval en la nostra llengua. 
(act.61 i 63) 
• Identificació de l'obra L'Espill de 
Jaume Roig (act 61, 62) 
• Identificació de la defensa de les 
dones  en l'obra d'Isabel de Villena (act 63) 
• Exposició d'alternatives al 
misoginisme  i el masclisme (act 62 i64) 
• Expressió de la creativitat literària en 
la redacció de poemes. (act. 6, 14, 65) 

• Vicent Andrés Estellés, 
Marc Granell i altres poetes i 
poetesses 

proposta del professor, en silenci, en veu alta 
o 

participant en dramatitzacions i 
improvisacions de textos adequats al nivell, 
aplicant, amb supervisió,   tècniques   
expressives   i  teatrals. 

del  professor, en  silenci, en  veu alta o participant  en 

dramatitzacions i improvisacions de textos adequats 
al nivell, i aplicant-hi, amb supervisió, tècniques 
expressives i teatrals. 

• La misogínia medieval (CCLI, SIEE, CEC) BL4.31.  Exposa, en  suports  diversos,   les 
conclusions • Jaume Roig 

• Isabel de Villena 

BL4.3    Exposar     en     suports     diversos    
les 

conclusions extretes de l'anàlisi i comparació 
d'obres,  personatges,  temes  i  autors 
literaris 

fruit  de  l'anàlisi  i  comparació  d'obres,  
personatges, 

temes i autors literaris de diverses èpoques, amb 
especial incidència  en els  orígens  de la  literatura  
en 

• La recitació de poemes de  diverses  èpoques,  amb  especial 
incidència 

en els orígens de la literatura en romanç i en 
la nostra llengua. (CCLI, CAA, SIEE, CEC) 

romanç i en la nostra llengua. 

BL4.4.1. Analitza un corpus de textos literaris, dels 
inicis de la literatura romanç i  en  la  nostra llengua    
, 

 BL4.4  Analitzar  un  corpus  de  textos 
literaris, 

seleccionats com a forma d’aproximació a la 
literatura. 

 dels inicis de la literatura romanç i en la  nostra 

llengua , seleccionats com a forma 
d’aproximació a la literatura, identificant els 
trets essencials del context sociocultural i 
literari   de   l’època  i  les   característiques  
del 

BL4.4.2. Identifica els trets essencials del context 
sociocultural i literari de l’època i les característiques 
del gènere dels textos dels inicis de la literatura en 
romanç i de la nostra literatura analitzats. 

 gènere,  i  realitzant  un  comentari  de  forma  
i 

BL4.4.3.  Realitza  un  comentari  de  forma  i 
contingut 

 contingut  per  a  expressar  raonadament    
les 

per a expressar raonadament les conclusions  
extretes 

 conclusions extretes, per mitjà de
 la 

de  l’anàlisi  de   textos  literaris  per  mitjà    
d’opinions 

 formulació  d’opinions  personals.  (CCLI,   
CAA, 

personals. 

 CEC, SIEE)  



 

 

 

 

 

 

UNITAT 6 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 
 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Aplicació dels coneixements de la tipologia   
i 

BL1.1 Participar activament i respectuosa  en BL1.1.1  Participa  activament  en  
intercanvis 

• Interpretació de  textos narratius (act ,   
55, 

de  les  propietats  textuals  en  l’anàlisi    
dels 

intercanvis  comunicatius  formals,   aportant comunicatius  relacionats amb temes  
actuals 

56),  i dialogats ( act 1. ). 

textos    narratius,    dialogats,    expositius    i 

argumentatius. 

Utilització guiada de diccionaris i fonts 
d’informació en diferents suports. 

Utilització de les estratègies de comprensió 
oral en els textos dialogats i argumentatius. 

Aplicació dels coneixements de la tipologia 
i de les propietats textuals en la producció  
oral de textos dialogats, narratius,  
expositius 

arguments    per    a    defensar    les   pròpies 

opinions, atenent la pronúncia i  la 
gestualitat, usant un registre formal i 
respectant les normes de cortesia i les 
estratègies d'interacció oral. (CCLI, CAA, 
CSC) 
BL1.2 Participar en equips de treball que 
tenen metes comunes, amb eficàcia i 
responsabilitat, reconeixent les 
aportacions de tots i utilitzant el diàleg per 
a resoldre conflictes i discrepàncies. (CCLI, 
SIEE, CSC) 

o pròxims als seus interessos. 

BL 1.1.2 Participa activament en intercanvis 
comunicatius amb un registre formal, 
respectant les normes de cortesia i les 
estratègies de la interacció oral. 

BL 1.1.3 Participa activament en intercanvis 
comunicatius amb arguments raonats per a 
defensar les pròpies opinions. 

BL 1.1.4   Participa activament en  intercanvis 

• Narració oral de fets i sensacions 
personals. (Act. 9, 16) 
• Manifestació raonada i argumentada de 
les opinions i preferències pròpies. (Act. 7, 
8, 9) 
• Participació activa en un debat (Act. 7, 
54) 

• Pronúncia acurada de paraules amb 
diferents lletres que representen la esse 
sorda. (act. 37 a 46) 

i argumentatius. 

Aplicació de l'estàndard oral formal i l'ús 
d'un llenguatge no discriminatori en la 
producció de textos orals. 

Anàlisi, aplicació i avaluació dels elements 
d’expressió oral no verbals: pronunciació, 
gesticulació, velocitat, to, prosòdia, 
elocució, etc. 

BL1.4. Produir de forma oral, 
individualment o en equip, textos 
narratius, dialogats i argumentatius, 
utilitzant les estratègies d’expressió oral i 
els elements no verbals adequats a la 
situació comunicativa i a l’objectiu 
proposat, amb adequació, coherència, 
cohesió, correcció i el lèxic adequat al 
nivell, amb el suport de les TIC i l’ajuda del 
professor. (CCLI, CAA, CSC, SIEE) 

comunicatius amb atenció a la pronúncia i  la 

gestualitat. 

BL1.2.1 Participa en equips de treball que 
tenen metes comunes i assumeix diversos 
rols amb eficàcia i responsabilitat. 

BL1.2.2 Participa en equips de treball que 
tenen metes comunes donant suport als 
companys amb empatia. 

• Lectura dramatitzada de textos. (act. 1, 
57) 
• Escolta de dictats amb les pauses 
marcades i reconeixement de sons que 
s'identifiquen correctament amb la seua 
representació gràfica. (act. 29, 47, 48) 
• Exposició oral dels coneixements 
apresos, de forma adequada al context. 
(act. 54. Repassa) 

 BL1.5. Avaluar, amb ajuda del professorat i 
de guies, individualment i en equip, les 
produccions orals pròpies i dels companys, 
atenent  a  la  quantitat,  qualitat, 
rellevància, 

BL1.3.1. Interpreta textos  dialogats, 
narratius, expositius i argumentatius orals i 
audiovisuals propis de l’àmbit personal, 
periodístic i literari. 

 

 pertinència   i   claredat   i   a   les   normes de BL1.4.3.  Aplica  les  propietats  textuals  en 
la 

 

 prosòdia, per a progressar en la 
competència 

comunicativa oral. (CCLI, CAA) 

producció oral de textos narratius,  
dialogats, 

 



 

 

 

 

 

  expositius i argumentatius. 

BL1.4.4. Produeix, de forma oral, textos 
narratius, dialogats, expositius i 
argumentatius amb riquesa lèxica. 

BL1.5.1 Avalua amb l'ajuda del professorat 
i de guies les produccions orals pròpies i 
dels companys, atenent a la quantitat, 
qualitat, rellevància, pertinència i claredat i 
a les normes de prosòdia, per a progressar 
en la competència comunicativa oral. 

 

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 

 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Aplicació   dels   coneixements   de 
la 

BL2.1  Interpretar  textos  escrits  en  suports diversos BL2.1.1 Interpreta textos  escrits  en suports  
diversos, 

*  Interpretació  de  textos  
dialogats 

tipologia i  de  les propietats 
textuals 

de gèneres,    tipologies i registres diferents, de  diferents  àmbits  i  tipologies,  per    a  construir 
el 

(lectura inicial i act.57). 

en   l’anàlisi,   comprensió   lectora   i 

interpretació dels textos narratius, 
dialogats, expositius         
i argumentatius. 
Busca, localització i extracció 
d'informació per a construir textos 
dialogats, expositius
 i 
argumentatius. 

Utilització guiada de diccionaris i 
fonts d’informació en diferents 

especialment    narratius,     dialogats,     expositius    i 

argumentatius, propis dels àmbits personal, 
acadèmic, periodístic i literari pròxims als 
interessos de l’alumnat, analitzant les 
característiques formals i de contingut , utilitzant 
les  estratègies  de comprensió lectora per a 
construir el significat global i que servisca per 
aprendre.(CCLI, CAA, CSC) 
BL2.2 Planificar i escriure textos narratius, 
dialogats, expositius i argumentatius propis de 
l'àmbit  personal, acadèmic, periodístic i literari 

significat global i com a suport per aprendre. 

BL2.1.3 Interpreta textos escrits utilitzant les 
estratègies de comprensió lectora adequades al text 
i  a l'objectiu de la lectura. 
BL2.2.1 Aplica de manera autònoma les estratègies 
de planificació en el procés d'escriptura. 

BL2.2.3 Escriu textos en suports diversos i de 
diverses tipologies tenint en compte la correcció 
ortogràfica, gramatical. 

BL2.2.4. Escriu textos en suports diversos i de 

• Redacció de textos dialogats. 
(act.57) 

Redacció de textos narratius. (act.6) 

Recerca en diversos mitjans per a 
obtenir informació. (act. 7) 

• Recerca d'informació en 
diccionaris convencionals i 
telemàtics. (act. 2, 10, 13, 55) 
• Interpretació i anàlisi de les 
característiques de textos 



 

 

comunicar-se i planificar el treball. 

Producció de textos escrits 
narratius, dialogats, explicatius
 i 

BL2.3 Avaluar, amb ajuda del professorat i de guies, 
individualment i en equip, les produccions escrites 
pròpies i dels companys com a eina de progrés    en 
la 

BL2.2.5. Escriu textos utilitzant un llenguatge no 
discriminatori. 

BL2.3.1   Avalua   les   propietats   textuals   dels 
textos 

* Interpretació de textos de l'àmbit 
acadèmic   i   obtenció  
d'informació. 



 

 

 

 

 

argumentatius atenent
 les 

competència comunicativa escrita. (CCLI, CAA) escrits,  propis  i  d'altres,  com  a  part  del  procés  
de 

(act.18, 19) 

propietats textuals i d'acord amb  
les 

característiques dels
 diferents 
gèneres. 

BL2.5 Realitzar amb creativitat i correcció projectes 
de treball individuals o cooperatius sobre temes del 
currículum seguint les fases del procés d’un  
projecte 

revisió que millora el resultat final. 

BL2.3.2. Avalua i identifica els errors de correcció 
ortogràfica  i  gramatical  dels  textos  escrits  propis  
o 

* Elaboració de resums a partir de 
textos expositius. (act. 54. Repassa)  de treball, per a obtindre un producte final   

original; 
aliens com a part del procés de revisió de 
l’escriptura. 

 
 adaptar-lo als imprevistos, avaluar-

los 

adequadament i comunicar els resultats obtinguts. 
(CAA, SIEE) 

BL2.5.1 Realitza amb creativitat i correcció projectes 
de treball individuals o cooperatius sobre temes del 
currículum seguint les fases d'elaboració. 

 
  BL2.5.2   Utilitza   diverses   fonts   d'informació   per 

a 
 

  realitzar    els    projectes    de    treball,    contrasta    
la 

 
  informació i detalla les referències.  
  BL2.5.4    Avalua    el    procés    i    el    resultat       

final 
 

  adequadament   i   comunica   de   forma   personal 
els 

 
  resultats obtinguts.  
 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 

 



 

 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

El guió cinematogràfic 

Elements del guió cinematogràfic:  guió 
literari i guió tècnic. 

El vocabulari: la cavalleria i les frases 

fetes Els dubtes lingüístics: ús de cap i 

cap a L'oració simple: tipus 

Anàlisi sintàctic d'oracions 

simples Les oracions 

compostes: tipus 

Les oracions juxtaposades 

BL3.1. Identificar les distintes categories 
gramaticals que componen un text;  
establir la concordança entre elles; 
classificar-les; analitzar-les 
morfològicament; reconéixer el paper 
gramatical, sintàctic i semàntic que 
exercixen en el discurs, i utilitzar-les 
correctament per comprendre i crear 
textos. (CCLI) 

BL3.2. Crear i revisar textos escrits aplicant 
correctament les normes ortogràfiques de 
la llengua. (CCLI, CAA) 

BL3.3. Identificar i distingir els distints 
procediments de creació del lèxic, propis  
del 

BL3.1.1 Identifica els recursos lingüístics 
que componen un text dialogat en diverses 
modalitats. 

BL3.1.2. Identifica les categories 
gramaticals, les analitza morfològicament i 
reconeix el paper gramatical, sintàctic i 
semàntic que exercixen en el discurs. 

BL3.2.1. Crea i revisa textos dialogats 
aplicant correctament les normes 
ortogràfiques de la llengua pròpies del 
nivell educatiu. 

BL3.3.1 Identifica els distints  procediments 
de    creació    del    lèxic,    propis    del  nivell, 

• Distinció dels recursos ortotipogràfics 
del guió literari  (act 3, 17 
• Identificació dels elements del guió 
cinematogràfic (act. 3, 17, 18,19) 
• Ampliació de mots pertanyents a 
diferents camps semàntics. (act. 10, 11). 
• Deducció del significat de frases fetes 
(act. 13) 
-ús de cap i cap a (act. 14) 

• Identificació i anàlisi dels distints tipus 
d'oracions simples (act. 20 a 29) 



 

 

 

 

 

Les lletres que representen la esse sorda nivell  educatiu, per a enriquir el   
vocabulari. 

educatiu per a enriquir el vocabulari. Identificació    i    anàlisi    dels    distints  
tipus 

Els barbarismes (CCLI, CAA) BL3.5.1.   Identifica   l’estructura   de   
l’oració 

d'oracions compostes (act. 30 a 36) 

Història de la llengua (I): la Cancelleria Reia BL3.6.    Reconéixer    els    elements    de     
la 

comunicació    que    intervenen    en    
textos 

simple  per  a  expressar-se  i  redactar 
textos 

dialogats,  narratius,  descriptius,  expositius 
i 

-   Deducció de les normes d'ús de les   
lletres 

que representen la esse sorda a partir de     
la 



 

 

 dialogats,  expositius,  narratius  i  justificar 
si 

argumentatius     amb     major     correcció    
i 

classificació  de  les  paraules  d'un  text. 
(act. 

 compleixen les propietats
 textuals 

propietat. 37, 42, 47, 49) 

 adequades   al   nivell,   per   a,   després  d’un 

procés de reflexió, realitzar un ús adequat 
de la llengua. (CCLI, CAA, CSC) 

BL3.7. Desenrotllar una actitud 
respectuosa cap a la diversitat de la llengua 
i al nostre entorn plurilingüe i pluricultural. 
(CCLI, CSC 

BL3.5.2. Analitza morfosintàcticament  
l’oració simple i substitueix  els  sintagmes 
per pronoms per a expressar-se i redactar 
amb major correcció i propietat textos 
diversos. 

BL3.7.1 Reconeix els diferents tipus de 
bilingüisme,   la realitat plurilingüe 
d’Espanya i Europa. 

• Reconeixement del barbarismes i 
correcció (act. 50 a 53) 
• Reflexió sobre la història de la llengua. 
Conéixer què fou la Cancelleria Reial i la 
tasca de normativització. (act. 54) 
• Identificació dels tipus de plans i angles 
de filmació (act 18 i 57) 

 

 

Bloc IV. Educació literària. 
 



 

 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Els llibres de 

cavalleria La novel·la 

cavalleresca Joanot 

Martorell 

Tirant lo Blanc: repercussions. 

El cinema com a mitjà per a difondre obres 
literàries 

BL4.1 Realitzar lectures d’obres literàries a 
proposta del professor, en silenci, en veu  
alta o participant en dramatitzacions i 
improvisacions de textos adequats al 
nivell, aplicant, amb supervisió, tècniques 
expressives i teatrals. (CCLI, SIEE, CEC) 
BL4.3 Exposar en suports diversos les 
conclusions extretes de l'anàlisi i 
comparació d'obres, personatges, temes i 
autors literaris de diverses èpoques, amb 
especial  incidència en els orígens de la 
literatura en romanç i en la nostra llengua. 
(CCLI, CAA, SIEE, CEC) 

BL4.1.1. Realitza lectures d’obres literàries 
a proposta del professor, en silenci, en veu  
alta o participant en dramatitzacions i 
improvisacions de textos adequats al nivell, 
i aplicant-hi, amb supervisió, tècniques 
expressives i teatrals. 
BL4.31. Exposa, en suports diversos, les 
conclusions fruit de l'anàlisi i comparació 
d'obres, personatges, temes i autors 
literaris de diverses èpoques, amb especial  
incidència en els orígens de la literatura en 
romanç i en la nostra llengua. 
BL4.4.1.    Analitza    un    corpus    de    textos 

Distinció de les característiques del llibre de 
cavalleries i de la novel·la cavalleresca. 

(act.55) 

Enumeració dels personatges principals del 
Tirant lo Blanc. (act. 1, 11, 55 i 56. Repassa) 

Identificació d'alguns conflictes del Tirant lo 
Blanc. (act. 1, 11, 55 i 56. Repassa) 

Anàlisi i comparació del text en prosa i la 
seua adaptació a guió literari. (act 1, 55, 56) 

Expressió de la creativitat literària en la 
redacció de textos. (act. 57) 



 

 

 

 

 

 BL4.4 Analitzar un corpus de textos 
literaris, dels inicis de la literatura romanç i 
en la nostra llengua , seleccionats com a 
forma d’aproximació a la literatura, 
identificant els trets essencials del context 
sociocultural i literari 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. (CCLI, CAA, CEC, SIEE) 

literaris, dels inicis de la literatura romanç i 
en la nostra llengua , seleccionats com a 
forma d’aproximació a la literatura. 

BL4.4.2. Identifica els trets essencials del 
context sociocultural i literari de l’època i 
les característiques del gènere dels textos 
dels inicis de la literatura en romanç i de la 
nostra literatura analitzats. 

BL4.4.3. Realitza un comentari de forma i 
contingut per a expressar raonadament les 
conclusions extretes de l’anàlisi de textos 
literaris per mitjà d’opinions personals. 

Projecció i comentari crític de la versió 
cinematogràfica del Tirant lo Blanc (dirigida 
per Vicente Aranda) i lectures d'adaptacions 
teatrals i còmic. (act, 1, 55,59) 



 

 

 

 

 

 

UNITAT 7 Quina novel la! 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 
 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 
Aplicació  dels  coneixements  de la  
tipologia i 

BL1.1 Participar  activament  i  respectuosa 
en 

BL1.1.1  Participa  activament  en   
intercanvis 

• Interpretació de textos narratius (lectura 
i/o de  les  propietats  textuals  en   l’anàlisi    

dels 
intercanvis   comunicatius   formals,  

aportant 
comunicatius relacionats amb temes actuals 
o 

audició inicial). 

textos narratius, expositius i argumentatius. 

Utilització guiada de diccionaris i fonts 
d’informació en diferents suports. 

Utilització de les estratègies de comprensió 
oral en els textos narratius, expositius i 
argumentatius. 

Aplicació de l'estàndard oral formal i l'ús 
d'un llenguatge no discriminatori en la 
producció de textos orals. 

arguments    per    a    defensar    les     pròpies 

opinions, atenent la pronúncia i la 
gestualitat, usant un registre formal i 
respectant les normes de cortesia i les 
estratègies d'interacció oral. (CCLI, CAA, 
CSC) 

BL1.2 Participar en equips de treball que 
tenen metes comunes, amb eficàcia i 
responsabilitat, reconeixent les aportacions 
de tots i utilitzant el diàleg per a resoldre 
conflictes i discrepàncies. (CCLI, SIEE, CSC) 

pròxims als seus interessos. 

BL 1.1.2 Participa activament en intercanvis 
comunicatius amb un registre formal, 
respectant les normes de cortesia i les 
estratègies de la interacció oral. 

BL 1.1.3 Participa activament en intercanvis 
comunicatius amb arguments raonats per a 
defensar les pròpies opinions. 

BL  1.1.4   Participa activament en  
intercanvis 

• Narració oral de fets i sensacions 
personals. (Act. 5, 11, 46) 
• Manifestació raonada i argumentada de 
les opinions i preferències pròpies. (Act. 4, 
6, 10, 45) 
• Participació activa en un debat (Act. 10,) 
• Lectura dramatitzada de textos. (act. 1, 
38, 48) 

Anàlisi, aplicació i avaluació
 dels procediments   lingüístics   
propis   del  debat: 

BL1.4. Produir de  forma oral, 
individualment  o   en   equip,   textos   
narratius,   expositius i 

comunicatius amb atenció a la pronúncia i   
la 

gestualitat. 

Pronúncia acurada de paraules amb j.g, tj, 
tg. (act. 23 a 38) 

estructura,  tema,  posicions  inicials  i   
finals, 

argumentatius,    utilitzant les
 estratègies 

BL1.2.1  Participa  en   equips  de  treball   
que 

• Escolta de dictats amb les pauses marcades 
i etc.. d’expressió   oral   i  els   elements   no 

verbals 
tenen  metes  comunes  i  assumeix    
diversos 

reconeixement   de   sons   que  
s'identifiquen 

Anàlisi, aplicació i avaluació dels elements 
d’expressió oral no verbals: pronunciació, 
gesticulació, velocitat, to, prosòdia, 
elocució, etc. 

Foment de la solidaritat, tolerància, del 
respecte i l'amabilitat. 

Coneixement      d'estructures      i    tècniques 

adequats   a   la   situació   comunicativa   i    a 

l’objectiu proposat, amb adequació, 
coherència, cohesió, correcció i el lèxic 
adequat al nivell, amb el suport de les TIC i 
l’ajuda del professor. (CCLI, CAA, CSC, SIEE) 

BL1.5. Avaluar, amb ajuda del professorat i 
de guies, individualment i en equip, les 
produccions  orals  pròpies  i  dels  
companys, 

rols amb eficàcia i responsabilitat. 

BL1.2.2 Participa en equips de treball que 
tenen metes comunes donant suport als 
companys amb empatia. 

BL1.2.3 Participa en equips de treball que 
tenen metes comunes i utilitza el diàleg per 
a resoldre conflictes i discrepàncies. 

correctament amb la seua representació 
gràfica. (act. 13, 20, 38, 48, 47) 

• Exposició oral dels coneixements 
apresos, de forma adequada al context. 
(act. 44. Repassa) 

d'aprenentatge cooperatiu. atenent  a  la  quantitat,  qualitat, 
rellevància, 

BL1.3.2. Interpreta textos
 narratius, 

 
 pertinència   i   claredat   i   a   les   normes  

de 

prosòdia, per a progressar en la 
competència comunicativa oral. (CCLI, CAA) 

expositius i argumentatius, orals i 
audiovisuals, analitzant les característiques 
formals   i   de   contingut   i   els   elements 
no 

 
  verbals.  



 

 

 

 

 

  BL1.4.4. Produeix, de forma oral, textos 
narratius, expositius i argumentatius amb 
riquesa lèxica. 

BL1.5.1 Avalua amb l'ajuda del professorat i  
de guies les produccions orals pròpies i dels 
companys, atenent a la quantitat, qualitat, 
rellevància, pertinència i claredat i a les 
normes de prosòdia, per a progressar en la 
competència comunicativa oral. 

 

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 

 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Aplicació  dels  coneixements  de la  
tipologia i 

BL2.1  Interpretar   textos   escrits   en 
suports 

BL2.1.1  Interpreta  textos  escrits  en  
suports 

*  Interpretació  de  textos  narratius   
(lectura 

de    les    propietats    textuals    en     
l’anàlisi, 

diversos   de   gèneres,   tipologies   i  
registres 

diversos, de diferents àmbits i tipologies,   
per 

inicial. act. 3, 5,38,  49, 50 ). 



 

 

comprensió lectora i interpretació dels  
textos 

narratius, expositius i argumentatius. 

diferents, especialment narratius, expositius 
i 

argumentatius,  propis  dels  àmbits 
personal, 

a  construir el significat  global  i com a  
suport 

per aprendre. 

* Redacció de textos narratius. (act.48, 51) 

Busca, localització i extracció d'informació 
per a construir textos expositius i 
argumentatius. 

Utilització guiada de diccionaris i fonts 
d’informació en diferents suports. 

Ús de les TIC per a col·laborar, comunicar-se 
i planificar el treball. 

Producció de textos escrits narratius, 
explicatius i argumentatius atenent les 
propietats textuals i d'acord amb les 
característiques dels diferents gèneres. 

acadèmic,   periodístic   i   literari   pròxims 
als 

interessos de l’alumnat, analitzant les 
característiques formals i de contingut , 
utilitzant les estratègies de comprensió 
lectora per a construir el significat global i 
que servisca per aprendre.(CCLI, CAA, CSC) 
BL2.2 Planificar i escriure textos narratius, 
expositius i argumentatius propis de l'àmbit 
personal, acadèmic, periodístic i literari 
aplicant les propietats textuals i  les 
estratègies comunicatives amb un 
llenguatge no discriminatori. (CCLI, CAA, 
CSC, SIEE) 

BL2.1.2 Interpreta textos escrits analitzant 
els elements formals i de contingut propis 
del nivell acadèmic. 

BL2.2.1 Aplica de manera autònoma les 
estratègies de planificació en el procés 
d'escriptura. 

BL2.2.3 Escriu textos en suports diversos i 
de diverses tipologies tenint en compte la 
correcció ortogràfica, gramatical. 

BL2.2.4. Escriu textos en suports diversos i 
de diverses    tipologies    tenint    en    
compte  la 

• Recerca en diversos mitjans per a 
obtenir informació. (act. 46, 47) 
• Recerca d'informació en
 diccionaris convencionals  i 
telemàtics.  (act.  2, 7, 8, 39 a 

43) 

• Distinció dels recursos temporal d'una 
narració. (act 12, 13) 
• Reconeixement de les veus del 
narrador. (act.3,50 ) 
• Interpretació de textos de l'àmbit 
acadèmic  i  obtenció  d'informació.  (act.  
14,19,  20, 22, 

 BL2.3  Avaluar, amb ajuda del professorat i 
de 

guies, individualment i en equip, les 
produccions escrites pròpies i dels 
companys com  a  eina  de  progrés   en  la   
competència 

correcció lèxica. 

BL2.2.5. Escriu textos utilitzant un 
llenguatge no discriminatori. 

49) 

* Elaboració de resums a partir de textos 
expositius. (act. 44. Repassa) 



 

 

 

 

 

 comunicativa escrita. (CCLI, CAA) BL2.3.2.   Avalua   i   identifica   els   errors   
de 

 

BL2.4 Sintetitzar per escrit textos narratius, 
expositius i argumentatius i usar la 
informació per    a    crear    nous    textos    
amb   diverses 

correcció ortogràfica  i  gramatical dels  
textos 

escrits propis o aliens com a part del 
procés de revisió de l’escriptura. 

finalitats. (CCLI, CAA) BL2.4.1  Sintetitza per escrit  textos  
narratius, 

BL2.5 Realitzar amb creativitat i correcció 
projectes de treball individuals o 
cooperatius sobre temes del currículum 
seguint les fases del  procés  d’un  projecte  
de  treball,  per    a 

expositius  i  argumentatius,  seleccionant  
les 

informacions essencials per a usar-les amb 
finalitats diverses segons la situació 
comunicativa. 

obtindre un producte final original; adaptar-
lo 

BL2.5.1  Realitza  amb   creativitat  i  
correcció 

als  imprevistos,  avaluar-los  
adequadament i 

projectes de treball individuals o  
cooperatius 

comunicar els resultats obtinguts. (CAA, 
SIEE) 

sobre temes del currículum seguint  les   
fases 

 d'elaboració. 

 BL2.5.4  Avalua  el   procés  i  el  resultat   
final  adequadament i comunica de forma  
personal 

 els resultats obtinguts. 

 BL2.6.1. Realitza projectes de treball 
buscant,  seleccionant  i  contrastant  la  informació   
en 

 mitjans   digitals,   i   la   registra   en    
formats 

 diversos. 

 BL2.6.2.  Comparteix  informació  i  
continguts  digitals i utilitza les ferramentes
 de 

 comunicació TIC i entorns
 virtuals 

 d’aprenentatge. 

 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 



 

 

 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

La novel.la 

L'ordre en la narració 

BL3.1. Identificar les distintes categories 
gramaticals que componen un text; establir 
la concordança entre elles; classificar-les; 
analitzar-les  morfològicament;  reconéixer  
el 

BL3.1.1 Identifica les distintes categories 
gramaticals que componen un text narratiu, 
expositiu i argumentatiu; establix la 
concordança entre elles i les classifica. 

- Identificació de les característiques d'una 
novel·la (act 2, ) 

-Identificació   del   recursos   temporals   i  
de 



 

 

 

 

 

Vocabulari: sinònims i antònims, frases 

fetes. Dubtes lingüístics: ús de fins i fins a. 

Les oracions compostes 

coordinades Les oracions 

compostes subordinades Les 

lletres g i j i els dígrafs tg i tj. 

Els sinònims 

Història de la llengua (II): del segle XV al XIX 

paper gramatical, sintàctic i semàntic que 
exercixen en el discurs, i utilitzar-les 
correctament per comprendre i crear 
textos. (CCLI) 

BL3.2. Crear i revisar textos escrits aplicant 
correctament les normes ortogràfiques de 
la llengua. (CCLI, CAA) 

BL3.3. Identificar i distingir els distints 
procediments de creació del lèxic, propis del 
nivell educatiu, per a enriquir el vocabulari. 
(CCLI, CAA) 

BL3.5. Analitzar morfosintàcticament 
l’oració simple per a, de forma autònoma, 
expressar- se i redactar textos 
argumentatius, expositius  i narratius amb 
major correcció i propietat. (CCLI, CAA) 
BL3.7. Desenrotllar una actitud respectuosa 
cap a la diversitat de la llengua i al nostre 
entorn plurilingüe i pluricultural. (CCLI, CSC) 

BL3.1.2. Identifica les categories 
gramaticals, les analitza morfològicament i 
reconeix el paper gramatical, sintàctic i 
semàntic que exercixen en el discurs. 

BL3.2.1. Crea i revisa textos escrits aplicant 
correctament les normes ortogràfiques de 
la llengua pròpies del nivell educatiu. 

BL3.3.1 Identifica els distints procediments 
de creació del lèxic, propis del nivell,  
educatiu per a enriquir el vocabulari. 

BL3.4.2. Reconeix les relacions d’igualtat- 
semblança i d’inclusió que s’estableixen 
entre les paraules, per a captar el sentit 
global d’un text. 

BL3.5.2. Analitza morfosintàcticament 
l’oració simple i la classifica segons el 
predicat per a expressar-se i redactar amb 
major correcció i propietat textos narratius, 
expositius i argumentatius. 

BL3.6.1. Reconeix els elements de la 
comunicació que intervenen en textos 
narratius, expositius i argumentatius. 
També en els textos de l'àmbit literari. 

BL3.7.1 Reconeix les diferents llengües que 
conformen la realitat plurilingüe d’Espanya i 
Europa. 

l'ordre en la narració  (act 12, 13, 50) 

• Diferenciació de tipus de novel·les (act. 3) 
• Localització i ús de sinònims i 
d'antònims. (act. 7, 39 a 43) 
• Identificació de mots que poden crear un 
dubte lingüístic. (act.9) 
• Identificació de les oracions coordinades 
i anàlisi sintàctic (act. 14 a 20) 
• Identificació de les oracions 
subordinades (act. 21, 22) 
• Deducció de les normes d'us de les lletres 
g i j i dels dígrafs tg i tj a partir dels exemples 
en un text. (act. 23  i 28) 

-Aplicació de les normes d'ús de g, j, tg i tj  
(act. 23 a 38) 
• Reconeixement dels sinònims i aplicació 
en un context. (act 39, 40 i 41) 

-Reflexió sobre l'evolució de la nostra 
llengua des del segles XV fins el S. XIX 

(act. 44a 47) 

• Reconeixement de les conseqüències 
lingüístiques, socials i politiques del Decret 
de Nova Planta  (act 46, 47) 

 

 

Bloc IV. Educació literària. 



 

 

 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

La Decadència BL4.1 Realitzar lectures d’obres literàries a 
proposta del professor, en silenci, en veu  
alta 

BL4.1.1. Realitza lectures d’obres literàries a 
proposta del professor, en silenci, en veu  
alta 

Enumeració   de   les   característiques   de    
la 



 

 

 

 

 

El Renaixement, el barroc i el 
neoclassicisme 

o participant en dramatitzacions
 i 

o participant en dramatitzacions
 i 

literatura durant la Decadència (act. 48, 49) 

El teatre i la poesia de la Decadència 

Literatura sobre la Decadència: Crim de 
Germania de Josep Lozano 
El  

conte 

La 

novel.la 

improvisacions  de  textos  adequats  al  
nivell, 

aplicant, amb supervisió, tècniques 
expressives i teatrals. (CCLI, SIEE, CEC) 

BL4.3 Exposar en suports diversos les 
conclusions extretes de l'anàlisi i 
comparació d'obres, personatges, temes i 
autors literaris de diverses èpoques, amb 
especial  incidència 

improvisacions de textos  adequats  al  nivell, 
i 

aplicant-hi, amb supervisió, tècniques 
expressives i teatrals. 

BL4.31. Exposa, en suports diversos, les 
conclusions fruit de l'anàlisi i comparació 
d'obres, personatges, temes i autors 
literaris de diverses èpoques, amb especial  
incidència 

Enumeració d'algunes característiques i 
temes de la poesia de Pere Serafí i Joan 
Timoneda. (act. 48) 

Aplicació de les normes per a mesurar 
versos i identificació de la rima. (act.48) 

Expressió   de   la   creativitat   literària   en   
la 

 en els orígens de la literatura en romanç i    
en 

en els orígens de la literatura en romanç i    
en 

redacció de poemes i de contes. (act. 48,    
49, 

 la nostra llengua. (CCLI, CAA, SIEE, CEC) la nostra llengua. 51) 

 BL4.4 Analitzar un  corpus de textos    
literaris, 

BL4.4.1. Analitza un corpus de textos  
literaris, 

Audició     de     poemes     musicats     de  
Joan  dels  inicis   de   la  literatura  romanç   i  en   

la 
dels  inicis   de   la  literatura  romanç   i   en  
la 

Timoneda per Raimon i les cançons     
Romanç 

 nostra  llengua  ,  seleccionats  com  a    
forma 

d’aproximació a  la  literatura,  identificant 
els 

nostra llengua , seleccionats com a forma 
d'aproximació́ a la literatura. 

de cec i El cant dels maulets d'Al Tall. (act 47 
i 48) 

 trets   essencials   del   context   sociocultural 
i 

literari 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.  (CCLI, 
CAA, 

BL4.4.2. Identifica els trets essencials del 
context sociocultural i literari de l’època i les 
característiques del gènere dels textos dels 
inicis de la literatura en romanç i de la 
nostra literatura analitzats. 

 
 CEC, SIEE) BL4.4.3.  Realitza   un   comentari   de   

forma i 
 

  contingut  per  a  expressar  raonadament  
les 

 
  conclusions   extretes   de   l’anàlisi   de 

textos 
 

  literaris per mitjà d’opinions personals.  



 

 

 

 

 

 

UNITAT 8

 

De ciència certa 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 
 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Aplicació dels coneixements de la tipologia 
i 

BL1.1 Participar activament i respectuosa en BL1.1.1  Participa  activament  en intercanvis • Interpretació    de    textos    científics     i 

de  les  propietats  textuals  en  l’anàlisi  
dels 

intercanvis  comunicatius  formals, aportant comunicatius relacionats amb temes actuals narratius (lectura i/o audició inicial. act. 
47). 

textos   narratius,   descriptius,   expositius  
i 

argumentatius. 

Utilització guiada de diccionaris i fonts 
d’informació en diferents suports. 

Utilització de les estratègies de  
comprensió 

arguments    per    a    defensar    les  pròpies 

opinions, atenent la pronúncia i la 
gestualitat, usant un registre formal i 
respectant les normes de cortesia i les 
estratègies d'interacció oral. (CCLI,  CAA, 
CSC) 

o pròxims als seus interessos. 

BL 1.1.2 Participa activament en 
intercanvis comunicatius amb un registre 
formal, respectant les normes de cortesia 
i les estratègies de la interacció oral. 

• Narració oral de fets i sensacions 
personals. (Act. 13) 

• Manifestació raonada i argumentada 
de les opinions i preferències pròpies. (Act. 
11, 12,51, 52) oral   en  els  textos   narratius,   expositius  

i 

argumentatius. 

Producció de textos orals
 narratius, explicatius i 
argumentatius. 

Aplicació de l'estàndard oral formal i l'ús 
d'un   llenguatge   no   discriminatori   en    
la 

BL1.2 Participar en equips de treball que 
tenen metes comunes, amb eficàcia i 
responsabilitat, reconeixent les 
aportacions de tots i utilitzant el diàleg per 
a resoldre conflictes i discrepàncies. (CCLI, 
SIEE, CSC) 

BL1.4. Produir de forma oral, 
individualment 

BL 1.1.3  Participa activament en intercanvis 

comunicatius amb arguments raonats per 
a defensar les pròpies opinions. 

BL 1.1.4 Participa activament en 
intercanvis comunicatius amb atenció a la 
pronúncia i la gestualitat. 

• Participació activa en un debat (Act. 
6,12, 52) 

• Pronúncia acurada de paraules que 
s'escriuen amb x, tx, ix i ig. (act.  33a 42) 

• Recitació de poemes. (act. 153) 
producció de textos orals. o  en  equip,  textos  narratius,  expositius    i BL1.2.1  Participa  en  equips  de  treball que • Escolta    de    dictats    amb    les   pauses 

Anàlisi, aplicació i avaluació dels elements 
d’expressió oral no verbals: pronunciació, 
gesticulació, velocitat, to, prosòdia,  
elocució, etc. 

argumentatius,    utilitzant    les   estratègies 

d’expressió oral i els elements no verbals 
adequats a la situació comunicativa i a 
l’objectiu proposat, amb adequació, 
coherència, cohesió, correcció i el lèxic 
adequat al nivell, amb el suport de les TIC 
i l’ajuda del professor. (CCLI, CAA, CSC, 
SIEE) 

tenen  metes  comunes  i  assumeix  diversos 

rols amb eficàcia i responsabilitat. 

BL1.2.2 Participa en equips de treball que 
tenen metes comunes donant suport als 
companys amb empatia. 

BL1.3.1.      Interpreta      textos      narratius, 

marcades i reconeixement de sons que 
s'identifiquen correctament amb la seua 
representació gràfica. (act. 42, 47, 59) 

• Exposició oral dels coneixements 
apresos, de forma adequada al context. 
(act. 50. repassa)  BL1.5. Avaluar, amb ajuda del professorat 

i de guies, individualment i en equip, les 
produccions orals pròpies i dels    
companys, 

expositius i argumentatius orals
 i 

audiovisuals propis de l’àmbit personal, 
científic  i literari. 

 

 atenent  a la quantitat, qualitat,  rellevància, 

pertinència i claredat i a les normes de 
prosòdia, per a progressar en la  
competència comunicativa oral. (CCLI, 
CAA) 

BL1.4.3. Aplica les propietats textuals en la 
producció oral de textos narratius,  
expositius i argumentatius. 

BL1.4.4.   Produeix,   de   forma   oral, textos 

 



 

 

 

 

 

  narratius, expositius i argumentatius amb 
riquesa lèxica. 

BL1.5.1 Avalua amb l'ajuda del professorat 
i de guies les produccions orals pròpies i 
dels companys, atenent a la quantitat, 
qualitat, rellevància, pertinència i claredat 
i a les normes de prosòdia, per a 
progressar en la competència 
comunicativa oral. 

 

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 

 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Aplicació dels coneixements de la tipologia i BL2.1  Interpretar  textos  escrits  en suports BL2.1.1 Interpreta textos  escrits  en suports * Interpretació de textos expositius  
(lectura 

de    les    propietats    textuals    en  l’anàlisi, diversos  de  gèneres,  tipologies  i  registres diversos,  de  diferents  àmbits  i   tipologies, inicial i act. ). 



 

 

comprensió    lectora    i    interpretació  dels 

textos narratius, descriptius, expositius i 
argumentatius. 

Busca, localització i extracció d'informació 
per a construir textos expositius i 
argumentatius. 

Utilització guiada de diccionaris i fonts 
d’informació en diferents suports. 

diferents, especialment
 narratius, 

descriptius, expositius i argumentatius, 
propis dels àmbits personal, acadèmic, 
periodístic i literari pròxims als interessos 
de l’alumnat, analitzant les 
característiques formals i de contingut , 
utilitzant les estratègies de comprensió 
lectora per a construir el significat global i 
que  servisca per aprendre.(CCLI, CAA, 
CSC) 

per   a  construir el  significat  global  i  com 
a 

suport per aprendre. 

BL2.1.2 Interpreta textos escrits analitzant 
els elements formals i de contingut propis 
del nivell acadèmic. 

BL2.1.3 Interpreta textos escrits utilitzant 
les estratègies de comprensió  lectora 
adequades al text i a l'objectiu de la 
lectura. 

• Redacció de textos expositius, 
instructius i narratius  i  descriptius.  
(act.19,  21,  26, 60, 
61) 

• Recerca en diversos mitjans per a 
obtenir informació. (act. 51, 52, 53) 

• Recerca d'informació en diccionaris 
convencionals i telemàtics. (act. 7 a 11, 47  
a 
50) Ús de les TIC per a col·laborar, comunicar-

se i planificar el treball. 

Producció de textos escrits narratius, 
descriptius, explicatius i argumentatius 
atenent les propietats textuals i d'acord  
amb les característiques dels diferents 
gèneres. 

BL2.2  Planificar  i  escriure  textos narratius, 

descriptius, expositius i  argumentatius 
propis de l'àmbit personal, acadèmic, 
periodístic i literari aplicant les propietats 
textuals i les estratègies comunicatives 
amb un llenguatge no discriminatori. 
(CCLI, CAA, CSC, SIEE) 

BL2.3 Avaluar, amb ajuda del professorat i 
de guies, individualment i en equip, les 
produccions      escrites      pròpies      i    dels 

BL2.2.3 Escriu textos en suports  diversos i 
de diverses tipologies tenint en compte la 
correcció ortogràfica, gramatical. 

BL2.2.4. Escriu textos en suports diversos i 
de diverses tipologies tenint en compte la 
correcció lèxica. 

BL2.2.5. Escriu textos utilitzant un  
llenguatge no discriminatori. 

BL2.3.1  Avalua  les  propietats  textuals dels 

• Interpretació i anàlisi de les 
característiques de textos científics. (act.3, 
14, 15 ) 

• Interpretació de textos de l'àmbit 
acadèmic i obtenció d'informació. (act.14, 
19, 51,54 ) 

Elaboració de resums a partir de textos 
expositius. (act. 63 autoavaluació) 



 

 

 

 

 

 companys   com  a   eina   de   progrés   en 
la 

textos  escrits, propis  i  d'altres, com a   
part 

 
competència   comunicativa   escrita.   
(CCLI, 

del procés de revisió que millora el   
resultat 

CAA) final. 

BL2.4 Sintetitzar per escrit textos   
narratius, 

BL2.4.1 Sintetitza per escrit textos 
narratius, expositius     i     argumentatius    i     usar   

la 
expositius i  argumentatius, seleccionant 
les 

informació   per   a   crear  nous   textos 
amb 

informacions  essencials per  a usar-les  
amb 

diverses finalitats. (CCLI, CAA) finalitats diverses segons la
 situació 

BL2.5  Realitzar  amb  creativitat  i  
correcció 

comunicativa. 

projectes de treball individuals
 o 

BL2.5.1  Realitza  amb  creativitat  i 
correcció 

cooperatius   sobre   temes   del   
currículum 

projectes de treball individuals
 o 

seguint les fases del procés d’un projecte 
de 

cooperatius   sobre   temes   del   
currículum 

treball,  per  a  obtindre  un  producte    
final 

seguint les fases d'elaboració. 

original; adaptar-lo als imprevistos,  
avaluar- 

los adequadament i comunicar els resultats 
obtinguts. (CAA, SIEE) 

BL2.5.2 Utilitza diverses fonts d'informació 
per a realitzar els projectes de treball, 
contrasta    la    informació    i     detalla     
les 

 referències. 

 BL2.5.4  Avalua  el  procés  i  el  resultat 
final 

 adequadament     i     comunica     de   
forma 

 personal els resultats obtinguts. 

 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 
 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

El text científic BL3.2.  Crear i  revisar textos  escrits 
aplicant 

BL3.1.3.    Crea   i    revisa   textos   
narratius, 

- Identificació dels recursos lingüístics en 
un 

Recursos lingüístics del text científic correctament les normes ortogràfiques de 
la 

llengua. (CCLI, CAA) 

descriptius, expositius   i   
argumentatius 

utilitzant correctament les
 categories 

text científic expositiu i instructiu (act. 3,   
5, 

14, 18 a 26) Els gràfics BL3.3.   Identificar   i   distingir   els     distints gramaticals. - Distinció entre un text
 científic 

Vocabulari (1): els cultismes procediments de creació del lèxic, propis 
del 

BL3.2.1. Crea  i  revisa textos escrits 
aplicant 

especialitzat i un divulgatiu (act. 14) 

Vocabulari (2): els tecnicismes nivell educatiu, per a enriquir el  
vocabulari. 

(CCLI, CAA) 

correctament les normes ortogràfiques de 
la 

llengua pròpies del nivell educatiu. 

- Identificació de cultismes (act 7 a 9) 

Els dubtes lingüístics: ús de Sol, sol i sòl. BL3.5. Analitzar
 morfosintàcticament l’oració  
simple  per  a,  de  forma autònoma, 

BL3.3.1 Identifica els distints 
procediments de   creació   del   lèxic,   
propis   del     nivell, 

- Identificació i classificació de mots 
pertanyents   a   diferents   camps 
semàntics 



 

 

 

 

 

El text instructiu expressar-se  i  redactar  textos   
descriptius, 

educatiu per a enriquir el vocabulari. relacionats  amb  tecnicismes.  (act.   4,  47 
a 

L'obligatorietat: l'imperatiu i les perífrasis 
d'obligació. 

argumentatius,  expositius  i  narratius   
amb 

major correcció i propietat. (CCLI, CAA) 

BL3.5.1. Identifica l’estructura de l’oració 
simple   i   composta   per   a   expressar-se  
i 

50) 

-ús de Sol, sol i sòl (act 10) Els pronoms 

relatius El relatiu 

possessiu 

BL3.6.    Reconéixer    els    elements    de   
la 

comunicació que intervenen en textos 
argumentatius,    expositius,    descriptius    
i 

redactar textos narratius,
 descriptius, 

expositius i argumentatius amb major 
correcció i propietat. 

- Identificació de mots monosèmics i 
polisèmics  (act.15, 16,17) 

La lletra x, l'aplec ix i els dígafs tx 

i ig L'escriptura dels  numerals 

Acrònims, sigles i fórmules 

La història de la llengua: els segles XX i XXI: 
normalització i la normativització 

narratius    i    justificar    si    compleixen  les 

propietats textuals adequades al nivell, 
per a, després d’un procés de reflexió, 
realitzar un ús adequat de la llengua. 
(CCLI, CAA, CSC) 

BL3.7. Desenrotllar una actitud 
respectuosa cap a la diversitat de la 
llengua i al nostre entorn plurilingüe i 
pluricultural. (CCLI, CSC) 

BL3.6.2. Justifica si els textos compleixen 
les propietats textuals per a, després d’un 
procés de reflexió, realitzar un ús adequat  
de la llengua. 

• Aplicació de l'imperartiu i les 
perífrasis d'obligació (act. 18 a 26) 

• Identificació i ús dels pronoms relatius 
(act. 27 a 32) 

• Aplicació de les normes d'ús de: x, ix, 
tx i ig (act. 33 a 43) 

   -  Aplicació  de  les  normes  d'escriptura 
dels 

   numerals (act. 43 a 46) 

   -   Reflexió sobre la situació de  la llengua   
al 

   segles     XX     i     XXI.     Diferenciació   
entre 

   normalització  i  normativització    (act.  51  
a 

   53) 

 

 

Bloc IV. Educació literària. 
 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

La literatura barroca: la poesia. BL4.1  Realitzar  lectures  d’obres  literàries 
a 

BL4.1.1. Realitza lectures d’obres literàries a Identificació  d'algunes  temes i  autors  del 
a 

Vicenç Garcia 

La literatura barroca: i la 

prosa Pere Joan Porcar 

proposta  del  professor,  en  silenci,  en  veu 

alta o participant en dramatitzacions i 
improvisacions de textos adequats al 
nivell, aplicant, amb supervisió, tècniques 
expressives i teatrals. (CCLI, SIEE, CEC) 

proposta  del  professor,  en  silenci,  en  veu 

alta o participant en dramatitzacions i 
improvisacions de textos adequats al 
nivell, i aplicant-hi, amb supervisió, 
tècniques expressives i teatrals. 

poesia i la prosa barroca. (act. 54) 

Identificació d'alguns temes i autors de la 
il·lustració (act. 55) 

Comentari   d'un   poema   de   Vicenç 
Garcia 

La literatura de la il·lustració i el 
neoclassicisme. 

BL4.3 Exposar en suports diversos les 
conclusions extretes de
 l'anàlisi i 

BL4.31. Exposa, en suports diversos, les 
conclusions  fruit  de  l'anàlisi  i   
comparació 

(act. 54) 

Comentari  d'un fragment d'una  rondalla 
de 

Lluis Galiana comparació  d'obres,  personatges,  temes  i d'obres, personatges, temes i autors literaris Lluís Galiana  (act. 55, 58) 



 

 

 

 

 

 autors  literaris  de  diverses  èpoques,   
amb 

de diverses èpoques, amb
 especial 

Deducció   dels   consells   que   aporta    
una especial   incidència   en   els   orígens   de  

la 
incidència  en  els orígens de la  literatura 
en 

rondalla (act 55, 56, 57, 58) 

literatura en  romanç i  en la nostra  
llengua. 

(CCLI, CAA, SIEE, CEC) 

romanç i en la nostra llengua. 

BL4.4.1.    Analitza    un    corpus    de  
textos 

Expressió de la creativitat literària en la 
redacció de textos. (act. 57) BL4.4 Analitzar un corpus de textos  

literaris, 

dels inicis de la literatura romanç i en la 
nostra  llengua  ,  seleccionats  com  a 
forma 

literaris, dels inicis de la literatura romanç   
i 

en la nostra llengua , seleccionats com a 
forma d’aproximació a la literatura. 

Reflexió sobre la vigència de la literatura 
popular. d’aproximació a la literatura, identificant els 

trets essencials del context sociocultural i 
literari 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 

BL4.4.2. Identifica els trets essencials del 
context sociocultural i literari de l’època i 
les característiques del gènere dels textos 
dels inicis de la la literatura en romanç i de 
la nostra literatura analitzats. 

 
formulació d’opinions personals. (CCLI, 
CAA, 

BL4.4.3.  Realitza  un  comentari  de  forma  
i 

 
CEC, SIEE) contingut per a expressar raonadament    

les 
 

 conclusions  extretes  de  l’anàlisi  de  
textos 

 

 literaris per mitjà d’opinions personals.  



 

 

 

 

 

 

UNITAT 9

 

I tu, què opines? 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 
 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Aplicació dels coneixements de la tipologia 
i 

BL1.1 Participar activament i respectuosa 
en 

BL1.1.1 Participa activament en intercanvis • Interpretació de textos narratius (lectura 

de les propietats textuals en l’anàlisi dels intercanvis comunicatius formals, aportant comunicatius relacionats amb temes 
actuals 

i/o audició inicial. act 43, 58). 

textos narratius, expositius i 
argumentatius. 

Utilització guiada de diccionaris i 
fonts d’informació en diferents 
suports. 

Utilització de les estratègies de 
comprensió oral en els textos narratius, 
expositius i 

arguments per a defensar les pròpies 

opinions, atenent la pronúncia i la 
gestualitat, usant un registre formal i 
respectant les normes de cortesia i 
les estratègies d'interacció oral. 
(CCLI, CAA, CSC) 

o pròxims als seus interessos. 

BL 1.1.2 Participa activament en intercanvis 
comunicatius amb un registre formal, 
respectant les normes de cortesia i les 
estratègies de la interacció oral. 

• Narració oral de fets i 
sensacions personals. (Act. 6, 
13, 55 ) 

• Manifestació raonada i argumentada 
de les opinions i preferències pròpies. 
(Act. 7, 15, 16, 44, 49,61) 

argumentatius. 

Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de les propietats textuals en la 
producció oral de textos narratius, 
expositius i argumentatius. 

BL1.2 Participar en equips de treball que 
tenen metes comunes, amb eficàcia i 
responsabilitat, reconeixent les 
aportacions de tots i utilitzant el diàleg 
per a resoldre conflictes i discrepàncies. 
(CCLI, SIEE, CSC) 

BL 1.1.3  Participa activament en 
intercanvis 

comunicatius amb arguments raonats per a 
defensar les pròpies opinions. 

BL 1.1.4 Participa activament en 
intercanvis comunicatius amb atenció a la 
pronúncia i la 

• Participació activa en un debat (Act. 13) 

• Pronúncia acurada de textos 
tenint en compte els signes de 
puntuació i d'entonació. (act. 38 a 
49) 

Aplicació de l'estàndard oral formal i 
l'ús d'un llenguatge no discriminatori 
en la 

BL1.3. Interpretar textos orals i 
audiovisuals de gèneres, tipologies i 
registres diferents, 

gestualitat. 

BL1.2.1 Participa en equips de treball que 

• Lectura dramatitzada de textos. 
(act.38, 41, 57) 

producció de textos orals. especialment narratius, expositius i tenen metes comunes i assumeix diversos • Recitació de poemes (act. 56, 57) 

Anàlisi, aplicació i avaluació dels 
procediments lingüístics propis del 
debat: estructura, tema, posicions 
inicials i finals, etc.. 

argumentatius, propis dels àmbits 
personal, 

acadèmic, periodístic i literari pròxims 
als interessos de l’alumnat, analitzant 
les característiques formals i de 
contingut i els elements no verbals, 
utilitzant les 

rols amb eficàcia i responsabilitat. 

BL1.2.2 Participa en equips de treball 
que tenen metes comunes donant 
suport als companys amb empatia. 

Escolta de dictats amb les pauses 
marcades i reconeixement de sons que 
s'identifiquen correctament amb la seua 
representació gràfica. (act. 43, 41, 57) 

Anàlisi, aplicació i avaluació dels 
elements d’expressió oral no verbals: 
pronunciació, 

estratègies de comprensió oral i el propòsit 

d’escolta.(CCLI, CAA, CSC) 

BL1.2.3 Participa en equips de treball 
que tenen metes comunes i utilitza el 
diàleg per 

 



 

 

gesticulació, velocitat, to, prosòdia, 

elocució, etc. 

BL1.4. Produir de forma oral, 
individualment o en equip, textos 
narratius, expositius i 

a resoldre conflictes i discrepàncies. 

BL1.3.2. Interpreta textos narratius, 

 

Foment de la solidaritat, tolerància, 
del respecte i l'amabilitat. 

Coneixement d'estructures i 
tècniques d'aprenentatge 
cooperatiu. 

argumentatius, utilitzant les estratègies 

d’expressió oral i els elements no 
verbals adequats a la situació 
comunicativa i a l’objectiu proposat, 
amb adequació, coherència, cohesió, 
correcció i el lèxic 

expositius i argumentatius, orals i 
audiovisuals, analitzant les 
característiques formals i de contingut i 
els elements no verbals. 

 



 

 

 

 

 

 adequat al nivell, amb el suport de les 
TIC i l’ajuda del professor. (CCLI, CAA, 
CSC, SIEE) 

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

BL1.3.3. Interpreta textos narratius, 
expositius i argumentatius orals i 
audiovisuals, utilitzant de manera 
autònoma les estratègies de comprensió 
oral adequades al text i al propòsit 
d’escolta. 

BL1.4.2. Produeix de forma oral textos 
narratius, expositius i argumentatius 
utilitzant les estratègies d’expressió oral i 
els elements no verbals adequats a la 
situació comunicativa. 

BL1.4.3. Aplica les propietats textuals 
en la producció oral de textos narratius, 
expositius i argumentatius. 

BL1.4.4. Produeix, de forma oral, 
textos narratius, expositius i 
argumentatius amb riquesa lèxica. 

BL1.5.1 Avalua amb l'ajuda del 
professorat i de guies les produccions 
orals pròpies i dels companys, atenent a 
la quantitat, qualitat, rellevància, 
pertinència i claredat i a les normes de 
prosòdia, per a progressar en la 
competència comunicativa oral. 

 

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 

 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Aplicació dels coneixements de la tipologia i BL2.1  Interpretar  textos  escrits  en suports BL2.1.1 Interpreta textos  escrits  en suports *    Interpretació    de    textos    narratius     
i 

de    les    propietats    textuals    en  l’anàlisi, diversos  de  gèneres,  tipologies  i  registres diversos,  de  diferents  àmbits  i   
tipologies, 

argumentatius (lectura inicial.  act.  1, 16,  
43 

comprensió    lectora    i    interpretació  
dels 

diferents, especialment narratius, expositius per   a  construir el  significat  global  i  com a ). 

textos narratius, expositius i 
argumentatius. 

Busca, localització i extracció d'informació 
per a construir textos
 expositius i 

i     argumentatius,     propis     dels     àmbits 

personal, acadèmic, periodístic i literari 
pròxims als interessos de l’alumnat, 
analitzant  les  característiques  formals  i 
de 

suport per aprendre. 

BL2.1.3 Interpreta textos escrits utilitzant 
les estratègies de comprensió
 lectora 

- Identificació de l'estructura i els 
recursos del text argumentatiu. (act.3, 16, 
17,47) 

- Elaboració de textos argumentatius.  
(act. 



 

 

 

 

 

argumentatius. contingut   ,   utilitzant   les   estratègies    
de 

adequades al text i a l'objectiu de la 
lectura. 

14, 60, 48,49) 

Utilització guiada de diccionaris i fonts 
d’informació en diferents suports. 

Ús de les TIC per a col·laborar, comunicar-
se i planificar el treball. 

Aplicació dels coneixements de la 
tipologia i de  les  propietats  textuals  en  
la producció 

comprensió    lectora    per    a    construir  el 

significat global i que servisca per 
aprendre.(CCLI, CAA, CSC) 

BL2.2 Planificar i escriure textos narratius, 
expositius i argumentatius propis de 
l'àmbit personal, acadèmic, periodístic i 
literari aplicant    les    propietats    textuals    
i     les 

BL2.2.1 Aplica de manera autònoma les 
estratègies de planificació en el procés 
d'escriptura. 

BL2.2.3 Escriu textos en suports  diversos i 
de diverses tipologies tenint en compte la 
correcció ortogràfica, gramatical. 

Recerca en diversos mitjans per a obtenir 
informació. (act.14, 50 a 53,55) 

* Recerca d'informació en diccionaris 
convencionals i telemàtics. (act. 2, 8, 11) 

*Identificació, interpretació i
 redacció d'aforismes 
(act. 45 a 49) 

escrita de textos narratius, expositius i 
argumentatius. 

Producció    de    textos    escrits     
narratius, 

estratègies comunicatives amb
 un 

llenguatge no discriminatori. (CCLI,  CAA, 
CSC, SIEE) 

BL2.2.4. Escriu textos en suports  diversos 
i de diverses tipologies tenint en compte la 
correcció lèxica. 

Elaboració de resums a partir de textos 
expositius. (act. 5, 6, 39. Repassa) 

explicatius    i    argumentatius    atenent  
les 

BL2.3   Avaluar, amb ajuda del  professorat 
i 

BL2.2.5. Escriu textos utilitzant
 un 

 

propietats    textuals    i    d'acord    amb   
les 

de   guies,   individualment   i   en   equip, 
les 

llenguatge no discriminatori.  

característiques dels diferents gèneres. 

Reconeixement dels diferents gèneres 
periodístics i literaris. 

produccions      escrites      pròpies      i    dels 

companys com a eina de progrés en la 
competència comunicativa escrita. (CCLI, 
CAA) 

BL2.3.1 Avalua les propietats textuals dels 
textos escrits, propis i d'altres, com a part 
del procés de revisió que millora el resultat 
final. 

 

 BL2.4 Sintetitzar per escrit textos   narratius, 

expositius i argumentatius i usar la 
informació per a crear nous textos amb 
diverses finalitats. (CCLI, CAA) 

BL2.3.2. Avalua i identifica els errors de 
correcció ortogràfica i gramatical dels 
textos escrits propis o aliens com a part del 
procés de revisió de l’escriptura. 

 

 BL2.5  Realitzar  amb  creativitat  i  correcció 

projectes de treball individuals o 
cooperatius sobre temes del currículum 
seguint les fases del procés d’un projecte 
de treball,  per  a  obtindre  un  producte    
final 

BL2.3.3. En el procés de revisió de textos 
escrits, resol els dubtes, de forma reflexiva 
i dialogada, amb l’ajuda de diverses fonts 
de consulta. 

 

 original; adaptar-lo als imprevistos,  
avaluar- 

los adequadament i comunicar els resultats 
obtinguts. (CAA, SIEE) 

BL2.4.1 Sintetitza per escrit textos 
narratius, expositius i argumentatius, 
seleccionant les informacions  essencials 
per  a usar-les  amb 

 

 BL2.6 Realitzar projectes de
 treball individuals  i  
cooperatius,  sobre  temes  del 

finalitats diverses segons la
 situació 

comunicativa. 

 

 currículum   (amb   especial   interés   per les 

obres literàries) buscant i seleccionant 
informació en mitjans digitals de forma 
contrastada;     crear     continguts     
digitals, 

BL2.5.1 Realitza amb creativitat i correcció 
projectes de treball individuals o  
cooperatius sobre temes del currículum 
seguint les fases d'elaboració. 

 



 

 

 

 

 

 col·laborar i comunicar-se amb altres 
filtrant 

BL2.5.2  Utilitza  diverses  fonts 
d'informació 

 
i compartint informació i continguts  
digitals 

per   a   realitzar   els   projectes   de   
treball, 

de  forma  segura  i  responsable.  (CD,  
CAA, 

contrasta    la    informació    i     detalla     
les 

SIEE) referències. 

 BL2.5.4  Avalua  el  procés  i  el  resultat 
final 

 adequadament     i     comunica     de   
forma 

 personal els resultats obtinguts. 

 BL2.6.1.     Realitza     projectes     de   
treball 

 buscant,    seleccionant    i    contrastant     
la 

 informació  en  mitjans  digitals,  i  la 
registra 

 en formats diversos. 

 BL2.6.2. Comparteix informació i  
continguts 

 digitals     i    utilitza    les     ferramentes    
de 

 comunicació TIC i entorns
 virtuals 

 d’aprenentatge. 

 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 
 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

L'argumentació BL3.1.   Identificar   les   distintes  
categories 

BL3.1.1   Identifica   les   distintes  
categories 

- Identificació de les parts, l'estructura i els i 



 

 

L'escrit d'opinió: estructura gramaticals que componen un text;   
establir 

la  concordança  entre   elles;  classificar-
les; 

gramaticals que componen un text  
narratiu, 

expositiu i argumentatiu; establix
 la 

recursos  lingüístics  de l'escrit d'opinió.  
(act 

1,3, 4, 6, 16, 17) 

Els recursos lingüístics del text 

argumentatiu La ironia 

La pregunta 

retòrica 

Vocabulari: els 

jocs 

Dubtes lingüístics: ús de només i no més. 

Les oracions subordinades adverbials: lloc, 
manera, temps, finals, causals 

Els signes de puntuació: el punt, la coma,  
el 

analitzar-les morfològicament; reconéixer 
el 

paper gramatical, sintàctic i semàntic que 
exercixen en el discurs, i utilitzar-les 
correctament per comprendre i  crear  
textos. (CCLI) 

BL3.2. Crear i revisar textos escrits aplicant 
correctament les normes ortogràfiques de 
la llengua. (CCLI, CAA) 

BL3.3. Identificar i distingir els distints 
procediments de creació del lèxic, propis 
del 

concordança entre elles i les classifica. 

BL3.1.3. Crea i revisa textos narratius, 
expositius i argumentatius utilitzant 
correctament les categories gramaticals. 

BL3.2.1. Crea i revisa textos escrits aplicant 
correctament les normes ortogràfiques de 
la llengua pròpies del nivell educatiu. 

BL3.3.1 Identifica els distints 
procediments de   creació   del   lèxic,   
propis   del     nivell, 

• Diferenciació entre argunentació oral i 
escrita (act. 17) 

-Identificació de la ironia i les preguntes 
retòriques en un text (act. 5,6) 

• Classificació de mots pertanyents a 
diferents camps semàntics. (act. 8 a 11) 

• Identificació de mots que poden crear 
un dubte lingüístic. (act.12) 



 

 

 

 

 

punt   i   coma,   els   dos   punts,   els    
punts 

nivell educatiu, per a enriquir el  
vocabulari. 

educatiu per a enriquir el vocabulari. -  Reconeixement  i  ús  dels  diferents   
tipus 

suspensius,  els  parèntesis,  els  guionets, 
el 

guió i les cometes. 

(CCLI, CAA) 

BL3.6.    Reconéixer    els    elements    de   
la 

BL3.5.1. Identifica i empra les oracions 
compostes   per   a   expressar-se   i 
redactar 

d'oracions subordinades adverbials. (act.  
18 

a 37) 

Les sigles i els acrònims comunicació    que    intervenen    en   
textos 

textos  narratius, expositius  i 
argumentatius 

- Deducció de les normes d'ús dels signes  
de 

Les llengües i l'administració: llengua 
nacional, llengua oficial i llengua 
internacional. 

argumentatius,    expositius    i    narratius    i 

justificar si compleixen les propietats 
textuals adequades al nivell, per a, 
després d’un procés de reflexió, realitzar 
un ús adequat de la llengua. (CCLI, CAA, 
CSC) 

BL3.7. Desenrotllar una actitud 
respectuosa cap a la diversitat de la 
llengua i al nostre entorn plurilingüe i 
pluricultural. (CCLI, CSC) 

amb major correcció i propietat. 

BL3.6.1. Reconeix els elements de la 
comunicació que intervenen en textos 
narratius, expositius i argumentatius. 
També en els textos de l'àmbit literari. 

BL3.7.1 Reconeix les diferents llengües 
que conformen la realitat plurilingüe 
d’Espanya i Europa. 

puntuació a partir d'un text. (act. 38) 

-Aplicació de les normes d'us dels signes 
de puntuació (act. 38 a 42) 

- Formació de paraules a partir de  les 
inicials: sigles i acrònims. (act 50 a 53) 

-Reflexió, respecte i valoració de la 
diversitat lingüística al món. Identificació 
de la llengua nacional, oficial i 
internacional. (act. 54, 55) 

 

 

Bloc IV. Educació literària. 
 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

La literatura popular fins el segle XVIII BL4.1  Realitzar  lectures  d’obres  literàries 
a 

BL4.1.1. Realitza lectures d’obres literàries a Enumeració  de  les  característiques  i 
temes 

La poesia de caràcter religiós i 

profà. El teatre reli8giós 

El Misteri d'Elx 

proposta  del  professor,  en  silenci,  en  veu 

alta o participant en dramatitzacions i 
improvisacions de textos adequats al 
nivell, aplicant, amb supervisió, tècniques 
expressives i teatrals. (CCLI, SIEE, CEC) 

proposta  del  professor,  en  silenci,  en  veu 

alta o participant en dramatitzacions i 
improvisacions de textos adequats al 
nivell, i aplicant-hi, amb supervisió, 
tècniques expressives i teatrals. 

de la literatura popular. (act. 56) 

Identificació dels elements de
 la comunicació en els 
textos literaris. (act. 56) 

Enumeració    d'algunes    característiques    
i 

Les festes i tradicions populars valencianes BL4.3    Exposar    en    suports    diversos  les BL4.31.  Exposa,  en  suports  diversos,     les cicles del teatre religiós. (act. 57) 

L'assaig conclusions extretes de l'anàlisi i conclusions  fruit  de  l'anàlisi  i   comparació Valoració  del  Misteri  d'Elx  i la seua 
relació 



 

 

Els aforismes 
comparació  d'obres,  personatges,  temes  
i 

autors  literaris  de  diverses  èpoques,   
amb 

d'obres, personatges, temes i autors 
literaris 

de diverses èpoques, amb
 especial 

amb la festa popular (act 57) 

Joan Fuster especial   incidència   en   els   orígens   de  
la 

literatura en romanç i en la nostra llengua. 
(CCLI, CAA, SIEE, CEC) 

incidència  en  els orígens de la  literatura 
en 

romanç i en la nostra llengua. 

BL4.4.2.  Identifica  els  trets  essencials   
del 

 
Enumeració d'algunes característiques de 
l'assaig i dels aforismes. (act.43 a 49)  BL4.4 Analitzar un corpus de textos  literaris, context sociocultural i literari de l’època i 

les 
 

 dels  inicis  de  la  literatura  romanç  i  en   
la 

nostra  llengua  ,  seleccionats  com  a 
forma 

característiques del gènere dels textos   
dels 

inicis  de  la  la  literatura  en  romanç  i  de 
la 

Reconeixement   de   l'obra   de   Joan 
Fuster 



 

 

 

 

 

 d’aproximació a la literatura, identificant 
els trets essencials del context 
sociocultural i literari 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. (CCLI, CAA, CEC, 
SIEE) 

nostra literatura analitzats. 

BL4.4.3. Realitza un comentari de forma i 
contingut per a expressar raonadament 
les conclusions extretes de l’anàlisi de 
textos literaris per mitjà d’opinions 
personals. 

(act. 43 a49. Repassa) 

Expressió de la creativitat literària en la 
redacció de textos. (act. 48) 



 

 

 

 

5.3.Distribució	temporal	de	les	unitats	didàctiques.	
 

 

L’àrea de Valencià: llengua i literatura, com que és una matèria de lliure configuració autonòmica amb rang 

semblant a les troncals, compta amb tres sessions setmanals durant el període lectiu. Convencionalment en 

un curs es donen aproximadament 105 sessions dividides equitativament en tres trimestres de 35 cadascun. 

Considerant que la programació consta de nou unitats, hem planificat el treball incloent-ne tres en 

cada trimestre. Dedicarem deu sessions a cadascuna d’elles. La distribució dels diferents blocs de continguts 

treballats en aquestes deu sessions dependrà de les necessitats de l’alumnat. La resta de sessions estan 

dedicades a la realització d’activitats complementàries com extraescolars, lectura extensiva i/o activitats 

d’ampliació i reforç. 

La temporització ha de ser flexible, perquè durant el curs pot haver-hi imprevistos que reduïsquen  el 

nombre de sessions programades. En aquest cas, caldrà readaptar la temporització a la situació real 

mitjançant diferents estratègies que ens permeten recuperar el ritme. Aquests imprevistos no poden afectar 

els objectius i continguts fixats en les darreres  unitats. 



 

 

 

 

• METODOLOGIA.	ORIENTACIONS	DIDÀCTIQUES	

• Metodologia general i específica. Recursos didàctics i organitzatius 
 

 

Com a orientacions metodològiques generals que cal aplicar en l’ensenyament secundari, en primer lloc, es 

parteix de tres principis: Principi de Qualitat, Principi d’Esforç i Principi d’Eficàcia. 

A aquests principis bàsics cal afegir les fonts curriculars: sociològica, psicològica, pedagògica i 

epistemològica, tenint en compte que la font psicològica i la pedagògica constitueixen la base de la 

metodologia que seguirem. 

L’aprenentatge entés com a construcció de coneixements és el plantejament que rau en el 

desenvolupament d’aquesta programació didàctica. Es concep que l’alumne és agent actiu de la construcció 

dels coneixements i s’entén l’aprenentatge com l’apropiació d’uns sabers que s’interrelacionen amb uns 

coneixements adquirits, en un procés complex de construcció i reconstrucció. Aquest procés es desenvolupa 

en la interacció social que té lloc a l’aula entre el professor i els companys, i també en interacció amb els 

continguts a aprendre. 

L’aprenentatge ha de ser significatiu perquè l’alumne establisca vincles substantius i no arbitraris 

entre el nou contingut a aprendre i el que ja es troba en l’estructura cognitiva de la persona.  Els 

aprenentatges conceptuals han de tenir una correlació amb els procedimentals per no caure en l’abstracció i 

aturar la motivació de l’alumne. Aquesta motivació, cal fomentar-la amb la presentació dels continguts per mitjà 

de textos i activitats lligats als seus interessos i que recreen situacions contextualment properes i recognoscibles 

per l’alumnat. 

El personal docent actua com a dinamitzador del procés d’ensenyament-aprenentatge alhora que 

l’alumnat s’hi implica. L’alumnat ha d’aprendre a aprendre, aquest fet implica l’adquisició d’estratègies cognitives 

de planificació i autoregulació. 

La interdisciplinarietat evita possibles repeticions de continguts, raó per la qual és important 

coordinar la programació amb les de les diferents assignatures de l’àrea de llengües. A més, tots els 

continguts treballats han de contribuir a l’objectiu global que és l’adquisició de les competències clau. 

 

 

Orientacions	metodològiques	de	l’àrea	de	llengua	
 

 

Pel que fa a l’àmbit lingüístic, les orientacions metodològiques faran èmfasi en l’ús de la llengua, en la seua 

funcionalitat i en allò que s’aconsegueix utilitzant-la. L’ús de la llengua és una activitat intencional i és la 

intenció la que es constitueix en motor de les activitats discursives. La paraula clau que defineix aquesta 

nova visió de la llengua i que s’oposa a l’anterior és comunicació. L’ús i la comunicació són el veritable sentit 

últim de la llengua i l’objectiu real d’aprenentatge. 



 

 

Segons aquest nou plantejament, aprendre llengua significa  aprendre a usar-la, a comunicar-  se, 

o si ja se’n sap, aprendre a comunicar-se millor en situacions més complexes o compromeses. La gramàtica 

i el lèxic passen a ser els mitjans tècnics per a aconseguir aquest propòsit. 

L’ensenyament d’una llengua implica l’exercitació dels processos cognitius complexos: comprensió 

i producció. La metodologia per a l’àrea propicia i necessita la realització d’activitats molt vinculades a allò 

cognitiu: recerca de la idea central, jerarquització d’idees, organització lògica  del discurs, etc. 

El concepte de competència comunicativa implica la competència pragmàtica. L’alumnat ha 

d’assolir les convencions pragmàtiques per intervenir en el discurs de manera adequada.



 

 

 

 

Finalment, l’ensenyament del valencià ha de fomentar la creativitat i l’hàbit lector. 

 

 

• Activitats	 i	 estratègies	 d’ensenyament	 i	 aprenentatge.	Activitats	

complementàries	
 

 

L’aprenentatge se sustentarà en un seguit d’activitats que es concretaran en el desenvolupament de les 

unitats didàctiques del llibre Comunica 3 d’Edicions Bromera. De manera general presentem la 

classificació: 

• De comprensió i expressió: en cada unitat didàctica hi ha diversos textos que ajuden a treballar la 
comprensió, i que es plantegen com a models d’expressió, tant oral com escrita. 

• De reforç: Edicions Bromera proporciona al professorat material de suport amb activitats simplificades 
(fitxes de Reforç, adaptacions curriculars…) adreçades a l’alumnat amb un ritme de treball més lent 
que la resta de la classe. 

• De consolidació de continguts: activitats de discriminació i reconeixement i activitats de producció 
(elaboració d’exposicions orals, textos de diferents tipologies). Dificultat mitjana. 

• D’ampliació: com que la complexitat de les activitats és progressiva, depenent de les possibilitats del 
grup es podran treballar la totalitat de les activitats que planteja cada unitat didàctica. A més, el projecte 
d’Edicions Bromera proporciona fitxes d’Ampliació (en Atenció a la diversitat) amb activitats 
adreçades a l’alumnat amb un ritme de treball més ràpid. 

• D’autoavaluació: activitats que evoquen els continguts treballats en la unitat amb l’objectiu que docent 
i alumnat controlen els avanços aconseguits i preparar la prova objectiva, a més, de diversos models 
d’avaluació per continguts i per competències. 

 

 

Activitats	complementàries	
 

 

Al llarg del curs es faran una sèrie d’activitats extraescolars i complementàries que triarem en funció de la 

relació amb els continguts del curs i de l’oferta al nostre abast. Aquesta proposta ha de ser del tot flexible, 

atés que depenem de programes externs al centre on desenvolupem la nostra tasca. 

ACTIVITATS	PROGRAMADES:	

 

• Eixida a una representació teatral. 



 

 

• Visita d’autors de les obres de lectura.



 

 

 

 

• AVALUACIÓ	DE	L’ALUMNAT	
 

 

L’avaluació es pot definir com l’anàlisi del procés d’ensenyament-aprenentatge que permet verificar la 

coherència i el grau d’eficàcia amb què s’han de concretar cadascun dels passos de l’esmentat procés i 

ajustar l’ajut pedagògic a les característiques individuals de l’alumnat. El primer referent que cal tenir en 

compte en el procés avaluatiu són els criteris d’avaluació marcats en el currículum. 

 

 

• Criteris d’avaluació 
 

Bloc 1. Escoltar i parlar C
C BL1.1. Participar activament i respectuosament en intercanvis comunicatius reals o dramatitzats CCLI 

dels  àmbits  acadèmic i  social  sobre temes  de l’actualitat  pròxims  als  seus  interessos,  
aportant 

CAA 
arguments  raonats  per  a  defendre  les  pròpies  opinions  de  manera  clara  i  ordenada, 
prestant 

CSC 
atenció a la pronunciació i a la gestualitat i utilitzant el registre formal, les normes de cortesia i   
les 

 
estratègies d’interacció oral.  
BL1.2. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes assumint diversos rols   
amb 

CCLI eficàcia i responsabilitat, donar suport a companys i companyes demostrant empatia i  
reconeixent 

SIEE 
les seues aportacions, així com utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies. CSC 
BL1.3.  Interpretar  textos  orals  i  audiovisuals  de  gèneres,  tipologies  i  registres  diferents,  
amb 

 
especial atenció als expositius (de manera autònoma) i als argumentatius (de manera guiada),  
propis dels àmbits personal, acadèmic i social, analitzant les característiques formals i de 
contingut 

 
i els elements no verbals, i utilitzant de manera autònoma les estratègies de comprensió oral  
adequades al text i al propòsit de l’escolta, per a formar-se una opinió pròpia.  
BL1.4. Produir de forma oral, amb el suport de les TIC i l’ajuda del professor, textos formals dels CCLI àmbits acadèmic i social de temes relacionats amb el currículum i l’actualitat, especialment de CAA 
tipologia textual expositiva i argumentativa, utilitzant les estratègies d’expressió oral i els 
elements 

CSC 
no verbals adequats a la situació comunicativa i a l’objectiu proposat, i aplicant les propietats  
textuals i la riquesa lèxica, per a practicar aprenentatges lingüístics i estructurar el pensament, 
amb 

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

 SIEE 

BL1.6. Buscar i seleccionar informació sobre els entorns laborals, professions i estudis vinculats  
als 

CCLI coneixements del nivell educatiu; analitzar els coneixements, habilitats i competències 
necessàries 

CAA 
per al desenvolupament i comparar-les amb les seues pròpies aptituds i interessos per a generar CSC 
alternatives davant de la presa de decisions vocacional. SIEE 

 

 
Bloc 2. Llegir i escriure C

C 
BL2.1. Interpretar textos escrits en suports diversos, dels àmbits personal, acadèmic i social, de 
tipologies diverses (narratius, descriptius, instructius i, en especial, expositius) de forma autònoma 
i argumentatius amb ajuda del professorat i dels companys) a través de l’anàlisi dels elements 
formals i de contingut propis del nivell educatiu, utilitzant les estratègies de comprensió lectora 

 

C
C
L
I 
C
A
A 
C
S
C 

adequades al text i a l’objectiu de la lectura, per a construir el significat global del text i com a  

suport a les tasques d’aprenentatge.  



 

 

BL 2.2. Planificar i escriure, amb adequació, coherència, cohesió, correcció ortogràfica i gramatical 
i 

CCLI 

lèxica del nivell educatiu, textos, en suports diversos, dels àmbits personal, acadèmic i social, de CAA 

diverses tipologies (narratius, descriptius, instructius i, en especial, expositius de forma autònoma 
i 

CSC 

argumentatius  amb  ajuda  del  professorat i  dels  companys), aplicant les estratègies  del   procés SIEE 



 

 

 

 

d’escriptura i utilitzant un llenguatge no discriminatori.  

BL2.3. Avaluar, amb la supervisió del professorat, els textos escrits propis o aliens, com a part del 
procés d’escriptura, identificant  els  errors  d’adequació, coherència, cohesió i correcció del   
nivell 

CCLI 

CAA 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. Sintetitzar textos  orals i escrits expositius i  argumentatius  utilitzant mapes  conceptuals  i CCLI 

resums,   seleccionant   les   informacions   essencials,   generalitzant   informacions   relacionades 
i 

CAA 

elaborant un text coherent  i cohesionat que  no  reproduïsca literalment  parts del text  original  
ni 

 
incloga interpretacions personals, per a usar la informació amb finalitats diverses segons la 
situació 

 
de comunicació.  

BL2.5. Realitzar amb creativitat tasques o projectes de treball individuals o col·lectius, de forma 
reflexiva i dialogada, sobre temes del currículum (amb especial interés per les obres literàries) o 

CAA 

SIEE sobre temes socials, científics i culturals, seguint les fases del procés d’un projecte de treball, per  
a 

 
obtenir  un  producte  final  original  de  caràcter  expositiu  o  argumentatiu,  contrastant  les fonts  
d’informació,  detallant  les  referències  bibliogràfiques,  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 
currículum 

 
(amb especial interés per les obres literàries) o sobre temes socials, científics i culturals, del nivell 
educatiu, buscant i seleccionant informació en mitjans digitals de forma contrastada; crear 
continguts per mitjà d’aplicacions informàtiques d’escriptori, i col·laborar i comunicar amb altres 

CD 

C
A
A 
S
I
E
E 

filtrant i compartint informació i continguts digitals de forma segura i responsable.  

B2.7. Realitzar amb supervisió, de forma eficaç, tasques o projectes, tenir iniciativa per a 
emprendre i proposar accions sent conscient de les seues  fortaleses i debilitats, mostrar 
curiositat 

SIEE 
i interés durant el desenvolupament i actuar amb flexibilitat buscant amb supervisió solucions  
alternatives.  

 

 

Bloc 3. Coneixement de la llengua C
C 

BL3.1. Identificar les distintes categories gramaticals que componen un text establint  la 
concordança  entre   estes;   classificar-les,  analitzar-les   morfològicament,  reconeixent  el   
paper 

 
CCLI 

gramatical,  sintàctic  i  semàntic  que  exerceixen  en  el  discurs;  utilitzar-les  correctament  per   
a 

 

avançar en la comprensió i la creació de textos argumentatius.  

BL3.2. Crear i revisar textos escrit s aplicant correctament les normes ortogràfiques de la llengua CCLI 

pròpies del nivell educatiu. CAA 

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

C
C
LI 
C
A
A 

BL3.4. Explicar el canvi semàntic que afecta el significat de les paraules i les seues causes, 
identificant els seus mecanismes (metàfora, metonímia) per a diferenciar els usos connotatius i 

 
CCLI 

denotatius del llenguatge;  reconéixer les relacions  d’igualtat-semblança (camp  semàntic i    
camp 

CAA 



 

 

associatiu) i d’inclusió (hiperonímia i hiponímia) que s’estableixen entre les paraules per a captar 
el 

 

sentit global d’un text.  

BL3.5. Analitzar morfosintàcticament l’oració simple i classificar-la segons la naturalesa  del  
predicat (oracions atributives, predicatives, actives, transitives, reflexives, recíproques, 
intransitives, passives, perifràstiques, reflexes i mitjanes) per a, de forma autònoma, expressar-se  
i 

C
C
LI 
C
A
A 

redactar textos argumentatius de diverses modalitats oracionals amb major correcció i propietat.  

BL3.6. Reconéixer els elements de la comunicació que intervenen en textos argumentatius i 
justificar si compleixen les propietats textuals adequades al nivell, per a, després d’un procés de 
reflexió, fer un ús adequat de la llengua. 

C
C
L
I 
C
A
A 
C
S
C 

BL3.7.  Explicar  els  orígens  històrics  de  les  llengües  d’Espanya  i  reconéixer  les  seues  
varietats 

CCLI 

geogràfiques, per a enriquir-se i desenvolupar una actitud respectuosa cap a la diversitat de la 

llengua i un entorn plurilingüe i pluricultural. 

CSC 



 

 

 

 

 

Bloc 4. Educació literària CC 
BL4.1 Realitzar lectures d’obres literàries pròximes als seus gustos, triades lliurement o a  proposta CCLI 
del  professor, en  silenci, en  veu  alta o participant en  dramatitzacions i  improvisacions  de 
textos 

SIEE 
adequats al nivell, aplicant, amb supervisió, tècniques expressives i teatrals. CEC 

BL4.2 Elaborar  un  portfolio,  amb  una  selecció  de  documents  i  creacions  realitzats  a  partir 
de 

CCLI lectures, literàries i no literàries, pròximes als interessos de l’alumnat, de forma reflexiva i crítica. SIEE 
 CEC 

BL4.3 Exposar, en suports diversos, orals i  escrits, les conclusions  crítiques i  raonades    sobre  les CCLI connexions  entre la  literatura,  les  arts  i la  ciència,  analitzant  i comparant  obres,   
personatges, 

CAA 
temes  i  tòpics  universals,  des  de  l’edat  mitjana  fins  al  segle  XVIII,  en  creacions  de    
diferent 

SIEE 
naturalesa. CEC 

BL4.4 Analitzar un  corpus de textos  literaris, de l’edat  mitjana  al  segle  XVIII, seleccionats 
entorn 

CCLI d’un tema o tòpic comú, com a forma d’aproximació a la literatura, identificant els trets  essencials CAA 
del  context  sociocultural  i  literari  de  l’època  i  les  característiques  del  gènere,  i  realitzant   
un 

CEC 
comentari de forma i contingut per a expressar raonadament les conclusions extretes, per mitjà 
de 

SIEE 
la formulació d’opinions personals.  

 

 

 

• Instruments	d’avaluació	

 

Per a poder avaluar correctament el procés d’aprenentatge de l’alumnat, cal diversificar els instruments 

avaluatius; des d’aquesta perspectiva, qualsevol activitat de classe pot ser útil per a obtenir informació. 

L’enregistrament de totes les dades ens permetrà ser objectius i coherents amb els criteris establerts. 

 

 

Instruments: 

• Interpel·lació directa a l’aula: enquestes, qüestionaris i posades en comú. 

• Observació sistemàtica a l’aula: intervencions a classe, realització de les tasques i realització del 
quadern. 

• Lectures (preceptives i voluntàries). 

• Proves objectives específiques (orals i escrites). 

• Elaboració de resums i esquemes. 

• Treballs optatius de recerca i aprofundiment. 

• Exposicions orals. 

• Autoavaluació i la coavaluació: la informació que l’aprenent mateix ens proporciona sobre el seu 
treball i la percepció que en té de l’ensenyant i dels seus companys/es. 

 



 

 

A més, l’ús de rúbriques permetrà establir contractes d’aprenentatge entre l’alumnat i el 

professor/a, en el sentit que serà possible que cada xiquet o xiqueta siga conscient de la relació entre 

la qualitat de les seues produccions i els ítems que esdevenen, finalment, la qualificació de l’assignatura. 

 

 

 

Finalment, els diferents objectes d’avaluació requereixen estratègies distintes segons alumnat 

o pràctica docent, i és condició indispensable que siguen coherents amb les finalitats educatives, 

els continguts treballats i les activitats realitzades, així com que puguen fer possible el compliment 

de les característiques del procés d’avaluació formativa que pretenem i definida en el primer 

apartat.



 

 

 

 

 

	

	

	

Tipus	d’avaluació	

	

L’avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge ha de ser contínua i diferenciada. L’avaluació contínua ens 

permetrà descobrir la diversitat d’interessos, motivacions i capacitats de l’alumnat, així com detectar les seues 

dificultats per poder adequar les estratègies didàctiques adoptades. El professorat la prendrà com a referent 

fonamental per a valorar el grau d’adquisició de les competències clau i el de consecució dels objectius. 

 

 

 

 

El procés d’avaluació contínua consta de diferents fases: 

 

 

 

 

 

 
Avaluació inicial Permet comprovar el nivell de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge. També es 

tindran en compte els informes emesos en l’etapa o el curs anterior. 

 

 

Avaluació 
processual 

Al llarg del curs l’equip docent realitzarà diverses sessions d’avaluació (mínim una per 
trimestre). Permetran conéixer l’evolució del procés d’aprenentatge  de  l’alumnat, 
detectar les possibles dificultats sorgides i prendre les mesures necessàries per a 
solucionar-les.  

Avaluació 
final o 
sumativa 

S’hi valoren els resultats obtinguts: evolució de l’alumne al llarg del curs, nivell  
d’adquisició de les competències bàsiques, valoració global de les activitats fetes durant 
el curs i superació de les proves dissenyades per a aquesta fase final. 

 
Avaluació 
extraordinà
ria 

 
Se celebrarà a finals de JUNY i consistirà en la realització d’una prova objectiva escrita 
i/o també una altra, si s’escau, sobre la o les lectures suspeses. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Criteris de qualificació 

 

 

Pel que fa a l’avaluació de la capacitació dels alumnes en relació amb el punt de partida i els objectius fixats, 

l’apartat 2 de la disposició addicional sexta del Reial Decret 1105/2014 indica que els resultats de l’avaluació 

s’expressaran en l’ESO mitjançant una qualificació numèrica, sense emprar-hi decimals, en una escala de l’1 al 

10, que anirà acompanyada dels termes següents: Insuficient (IN), Suficient (SU), Bé (B), Notable (NT), 

Excel·lent (SB), als quals s’aplicaran aquestes correspondències: 

 

 

 

Insuficient: 1, 2, 3 o 4. 

Suficient: 5. 

Bé: 6. 

Notable: 7 o 8. 



 

 

Excel·lent: 9 o 10. 

 

La nota mitjana de cada etapa serà la mitjana aritmètica de les qualificacions numèriques obtingudes en cada 

una de las matèries, arredonida a la centèsima més pròxima i en cas d’equidistància a la superior. La situació 

No Presentat (NP) equivaldrà a la qualificació numèrica mínima establida per a cada etapa, llevat que existisca 

una qualificació numèrica obtinguda per a la mateixa matèria en prova ordinària, i en aquest cas es tindrà en 

compte aquesta qualificació.



 

 

Els blocs de contingut de de 3r d’ESO seran puntuats de la següent manera: 

	

Els blocs de contingut seran puntuats de la següent manera: 

COMPRENSIO* 	ORAL:	2’5	punts.	

COMPRENSIO* 	ESCRITA	(LITERATURA	I	GRAMA<TICA):	2’5	punts.	

EXPRESSIO* 	ORAL:	2’5	punts.	

EXPRESSIO* 	ESCRITA	(	inclòs	llibre	de	lectura):	2’5	punts.	

 
 

 

Cal fer palés que en l’adquisició de la competència lingüística s’han de treballar les quatre destreses següents: 

-Entendre (comprensió oral). 

-Parlar(expressió oral). 

-Llegir(comprensió escrita) 

-Escriure(expressió escrita). 

Important: en cadascuna de les destreses caldrà superar com a mínim un 40% de la puntuació. 

L’avaluació positiva dels controls dels llibres de lectura preceptius serà condició sine quonum 

perquè l’alumne puga aprovar la matèria. 

 

L’oralitat va unida a l’actitud. Una de les quatre destreses de la competència lingüística és PARLAR. 

 Una actitud positiva és utilitzar la nostra llengua oralment a classe. Si l’alumne no domina la destresa 

de parlar, no es podrà considerar que és apte en la competència lingüística. 

 

 

 

 

 

• Activitats	de	reforç	i	ampliació	
 

 



 

 

Les activitats plantejades en les diferents unitats estan seqüenciades de menor a major grau de dificultat. 

D’aquesta manera les primeres activitats són de reforç, es tracta d’exercicis bàsics i senzills  que permeten 

als alumnes assolir millor els continguts de la unitat. 

A més, el Projecte Comunica disposa de material fotocopiable d’atenció a la diversitat que es farà 

servir quan siga oportú, i també adaptacions curriculars, comprensions orals i activitats autocorrectives 

(en el cas del llibre digital) a disposició de l’alumnat que necessite un suport extraordinari.



 

 

 

 

• MESURES	D’ATENCIÓ	A	L’ALUMNAT	AMB	NECESSITAT	ESPECÍFICA	DE	

SUPORT	EDUCATIU	O	AMB	NECESSITAT	DE	COMPENSACIÓ	EDUCATIVA.	
 

 

L’objectiu del docent és que tot l’alumnat ha d’adquirir el nivell mínim per assolir els objectius generals de 

l’ESO i les competències clau. El procés d’ensenyament-aprenentatge es basarà en l’adquisició d’una 

comprensió comunicativa que els ajude a desenvolupar-se a l’aula i avançar en els aprenentatges 

posteriors. 

L’alumnat presenta diversitat d’interessos, de motivacions i de capacitats, per tant, s’hi ha de 

donar una atenció diferenciada i individualitzada. Aquesta es concreta en una sèrie de mesures curriculars 

i de presa de decisions. 

El docent ha de prendre decisions que afecten àmbits diversos: 

• Sobre objectius i continguts: s’adeqüen els objectius generals a la realitat del centre, la selecció 
significativa i la seqüenciació coherent de continguts. 

• Metodològiques: els principis metodològics que caracteritzaran l’atenció a la diversitat giraran al 
voltant de l’aprenentatge significatiu i independent, la construcció activa de l’aprenentatge i la 
mediació del professor. 

• Sobre la selecció dels materials: caldrà adequar els materials a les necessitats de l’alumnat utilitzant 
una gran diversitat de recursos didàctics. 

• Sobre l’avaluació: el procés avaluador es caracteritzarà per la continuïtat i l’avaluació formativa. A 
més, altres mesures seran l’adequació i elaboració de criteris d’avaluació, l’elecció d’estratègies i la 
participació de pares i alumnes en l’avaluació. 

Des del punt de vista de la legislació, les mesures d’atenció a la diversitat es tenen en compte des de 

diversos aspectes: l’optativitat, els tallers d’àrees instrumentals, els desdoblaments i agrupaments, 

l’adaptació curricular, la diversificació curricular i Programes d’Iniciació Professional. 

Les necessitats específiques de suport educatiu de l’alumnat poden estar motivades per diferents 

causes i es classifiquen en: 

• Alumnat nouvingut 

• Alumnes amb necessitats especials (alumnes amb necessitats educatives greus i permanents amb 
necessitat d’Adaptació d’Accés al Currículum; i alumnes amb necessitat d’ACI o ACIS). 

• Alumnat amb QI alt (altes capacitats). 

 

 

Les mesures que s’han pres per a aquest alumnat són aplicar adaptacions curriculars: ACI, ACIS. 

 

 



 

 

A més, el nostre centre ha posat en marxa els següents programes especials:       

PMAR. Programa de millora de l’aprenentatge i rendiment ... 3r ESO. FPBàsica 

d’aprofitament forestal.



 

 

 

 

• ELEMENTS	TRANSVERSALS	

• Foment de la lectura. Comprensió lectora. Expressió oral i escrita 
 

 

La lectura és important, ja que és una de les millors eines per a aprendre una llengua. Com assenyala el 

currículum, cal fomentar l’hàbit lector des de totes les àrees de l’ESO. L’ensenyament de la lectura 

mecànica ha de donar pas a la lectura comprensiva i s’ha de potenciar el fet de llegir com un mecanisme 

per a assolir tot un seguit d’objectius relacionats no sols amb la lingüística, sinó amb tots els àmbits 

d’aprenentatge. A més, cal crear en l’alumnat l’hàbit lector. 

Per aquest motiu, manllevat del camp de l’ensenyament de segones llengües, actualment s’ha de 

potenciar dos tipus de lectura diferents: la lectura intensiva i la lectura extensiva. 

La lectura intensiva es treballa a l’aula, amb textos curts que ens permeten treballar les 

microhabilitats i els diversos tipus de comprensió. El primer apartat de cada unitat (Comprensió lectora) 

conté una gran varietat de textos per a treballar la comprensió i, al mateix temps, l’expressió oral i escrita. 

La lectura extensiva es durà a terme fora de l’aula, durant el curs els alumnes hauran de realitzat 

3 lectures preceptives que valorarem com a contingut procedimental. A més, podran realitzar lectures 

voluntàries triades de la selecció proposada pel Departament. 

 

LECTURES PRECEPTIVES. 

 

 

1r TRIMESTRE: Aquell agost amb punt final. Juanjo García.Ed:Bromera. 

 

 

 

2n TRIMESTRE: A determinar. 

 

 

 

3r TRIMESTRE: A determinar.



 

 

 

• Comunicació	 audiovisual.	 Tecnologies	 de	 la	 informació	 i	 la	
comunicació	

Els alumnes durant l’educació secundària han d’acabar d’assolir la competència digital, és a dir, dominar 

les habilitats necessàries per a cercar, obtenir, processar i comunicar informació en diferents formats 

(textual, digital, audiovisual, gràfic i sonor). 

Per a afavorir aquest aprenentatge, durant el curs els alumnes posen en pràctica les normes 

bàsiques per a presentar correctament treballs en diferents formats. Diverses sessions estan planificades 

a l’aula d’informàtica i es duran a terme les següents activitats: 

• Recerca d’informació i ús de diccionaris en línia 

• Aspectes formals per a la presentació de treballs en format digital 

• Activitats interactives de reforç dels continguts treballats 

Els dispositius mòbils afavoreixen les funcions motivadora i innovadora. L’ús de l’ordinador, facilita la 

recerca d’informació o com a mitjà d’elaboració de treballs i materials és molt positiu, però un ús 

incorrecte pot convertir-lo en un mitjà reductor, simplificador i estereotipat. 

En el treball de classe, utilitzarem, a més, altres dispositius: 

-Pissarra digital interactiva. 

-Llibre digital. 

-Activitats interactives: serveixen d’introducció a les que es treballen sobre el llibre i són 
prèvies a l’activitat individual. Poden ser realitzades col·lectivament o individualment si 
disposem de tauletes digitals o netbooks a classe. La seua disponibilitat a través d’Internet 
permet que siguen treballades pels alumnes a casa, reforçant d’aquesta manera el treball realitzat 
a classe. 
-Recursos d’Internet: també a través de la PDI o dels netbooks accedirem a imatges, vídeos o 
enregistraments que reforcen els continguts treballats a classe. Aquests poden ser preparats 
amb antelació en cas de no disposar del suficient ample de banda. Poden ser emprats per a 
il·lustrar les explicacions de classe, i posteriorment per a construir activitats específiques. 
Mesures per difondre les bones pràctiques de la informació i la comunicació. 

Cal promoure la consciència solidària a l’aula i evitar el ciberassetjament, amb la tasca diària 
de sensibilització, amb debats i l’ús de vídeos amb reportatges, entrevistes etc. 

Pel que fa a l’ús del telèfon mòbil, els alumnes no podran usar-lo a classe, excepte en casos 
d’urgència i avisant la professora, amb finalitats personals; solament se’n farà ús, amb 
autorització de la docent, amb finalitats acadèmiques. 

Les TIC s’han d’usar com un mitjà i no com a un fi, amb la recerca d’informació adequada a 
la matèria. 

Han de facilitar la integració de l’alumnat immigrant, pel que fa a l’aprenentatge de llengua i 
literatura, amb l’ajuda dels traductors, vídeos i fotografies que proporcionen les TIC. 

Així també constitueixen una eina fonamental per a l’alumnat que estiga malalt, en la seua 
comunicació amb el centre i el professorat, a més del traspàs d’informació acadèmica que els 
poden proporcionar els altres alumnes. 



 

 

Finalment, les TIC són un element de comunicació molt important entre els docents i les 
famílies, amb l’intercanvi d’informació. 

 

• Emprenedoria	
Pel que fa a l’emprenedoria, la llengua contribueix a desenvolupar el sentit d’iniciativa i l’esperit 

emprenedor, ja que afavoreix la creativitat i la capacitat d’interaccionar amb la resta de persones i amb 

el medi. Un treball adequat de la capacitat comunicativa contribueix a fer que els alumnes se senten 

segurs a l’hora de defensar els seus punts de vista. La capacitat d’escoltar i entendre permet 

desenvolupar actituds empàtiques amb els companys i les companyes, posar-se en el lloc de l’altre per a 

aprendre a ser solidari i treballar en equip a la recerca de solucions per a projectes comuns. 

Un nivell d’expressió adequat facilita el treball en equip, així com la interiorització de 

microhabilitats com el respecte del torn de paraula, l’ús de paraules com «per favor», «gràcies», 

«perdó»… contribueix a fer dels xiquets de hui uns adults responsables, solidaris i capaços d’acarar 

reptes en un món competitiu i complex. 

D’altra banda, la innovació en la recerca de realitzacions artístiques, la capacitat de reacció i 

improvisació, permet l’expressió de pensaments, sentiments i estats d’ànim. Així, a través dels 

continguts de la present programació de Valencià: llengua i literatura, s’afavoreix el coneixement propi, 

es facilita la consciència d’un mateix, es desenvolupa la percepció i es facilita l’encontre i la cooperació 

amb els altres. Tot açò ens permet que l’alumnat tinga una actitud oberta i respectuosa de cara a noves 

propostes, lectures i llengües de diferents països i cultures, a l’interés pel coneixement d’una realitat 

multicultural en un món globalitzat. Del coneixement, passarà a la comprensió i, per tant, a l’estima.



 

 

 

 

• Educació	cívica	i	constitucional	
La llengua, sobretot en el seu vessant literari, facilita la construcció de la identitat individual i potencia 

les relacions interpersonals enriquidores, per a enfortir la convivència, d’acord amb els valors cívics 

socialment reconeguts. 

La literatura permet desenvolupar al màxim les possibilitats de xiquets i xiquetes, formar-se en 

el respecte als drets humans i llibertats fonamentals i preparar-se per a assumir una vida responsable en 

una societat lliure i tolerant amb les diferències. 

Així, a través de la literatura, de l’aprenentatge de llengües i de l’intercanvi dialèctic, potenciem 

l’adquisició de competències socials i cíviques personals, interpersonals i interculturals per a participar 

en una societat cada vegada més diversificada. També fomentem els processos que potencien la 

participació individual per a aconseguir fins col·lectius, enriquint les experiències socials de l’alumnat, el 

respecte als altres i la convivència, de manera que es facilita l’adquisició d’habilitats socials per a les 

relacions, i la participació activa en la vida cívica i democràtica. 

 

Mesures dirigides a la sensibilització, prevenció i eradicació de qualsevol tipus de violència i 

discriminació per causa d’intolerància referida a discapacitat de gènere, orientació i identitat sexual, 

ètnia o creences religioses. 

Cal evitar comentaris i bromes ofensives al diferent, detectar l’aïllament, evitar la ridiculització i el 

menyspreu de les capacitats de les persones, així com les actituds paternalistes i fer-ne una reflexió. Per a 

la qual cosa proposem: 

-Treballar el llenguatge no discriminatori. 

-Fer redaccions i debats sobre situacions de discriminació. 

-Treballar exercicis de rol en què cada alumne es pose en el lloc de la persona discriminada i de la 
seua família, així com de la persona que discrimina. A partir d’ací se’n farà una anàlisi i posterior 
reflexió de les causes, efectes, sentiments i conseqüències. 

 

Referents femenins a l’àrea de llengua i literatura. 

 

A 3r ESO treballarem la vida i obra d’autores de poemes trobadorescos, les trobairitz. 

Veurem també la figura d’Isabel de Villena i la seua obra, amb la visió antimisògina, tant diferent 
de l’existent a l’època medieval.



 

 

 

• AVALUACIÓ	DE	LA	PRÀCTICA	DOCENT	I	INDICADORS	D’ÈXIT	
 

 

L’avaluació dels processos d’ensenyament-aprenentatge és un component del procés educatiu, a través 

del qual s’observa, es recull i s’analitza informació significativa respecte a les possibilitats, les necessitats i 

els assoliments dels alumnes, amb la finalitat de reflexionar, emetre judicis de valor i prendre decisions 

pertinents i oportunes per a la millora dels aprenentatges. La finalitat n’és millorar la intervenció didàctica, 

controlant tots els elements que intervenen en la programació per adequar-la cada vegada més als 

alumnes i comprovar si aquestes intervencions didàctiques han estat eficaces. 

L’avaluació de la pràctica docent, així com de l’assoliment de tots els objectius programats a 

principi de curs, ens permetrà modificar aquells elements que han plantejat alguna dificultat i millorar així 

el procés d’ensenyament. Les propostes de millora que es realitzen seran incloses en la memòria de fi de 

curs i figuraran en la programació del curs següent. D’altra banda, es tracta d’un procés que és part 

integrant del procés educatiu i, per això, ha de realitzar-se de manera contínua, amb la finalitat no sols 

de valorar els resultats obtinguts segons les competències adquirides i els objectius aconseguits, sinó 

d’analitzar tot el procés d’ensenyament i aprenentatge. Serà decisiva per a detectar les dificultats en el 

moment en què es produïsquen, esbrinar-ne les causes i, en conseqüència, reorientar la intervenció 

educativa i acomodar-la a la diversitat de capacitats, ritmes d’aprenentatge, interessos i motivacions de 

l’alumnat. 

 

 

Indicadors per a l’avaluació de la programació Sí No 

La programació s’adequa a les necessitats de l’entorn i de l’alumnat   
La programació és un instrument orientador i de referència.   
La programació respon a la línia pedagògica del centre.   
La programació té en compte els interessos i el nivell de desenvolupament de l’alumnat.   
La programació respon a la necessitat social de determinats continguts.   
La programació s’aplica en la pràctica.   
La programació recull les propostes de la memòria anterior.   
La programació contempla els objectius del cicle, la programació de les comissions, de 

recursos: biblioteca, periòdic, projectes de formació... 

  
Es fa un seguiment i avaluació trimestral de la programació.   
En la programació s’identifiquen aspectes que es poden millorar a partir de la memòria.   

 

 

Indicadors per a la valoració del pla d’activitats extracurriculars i complementàries Sí No 

La planificació de les eixides didàctiques i activitats complementàries és coherent amb la 

programació. 

  

Hi ha una programació trimestral de les eixides i activitats complementàries.   



 

 

Aquest pla d’activitats està implementat en la programació d’aula.   

En la programació del pla, es fa després una valoració de les activitats.   

L’alumnat valora positivament aquest pla.   

Les activitats complementàries potencien la participació de les famílies.   

Aquest pla fa que l’escola siga més oberta, interessant i divertida.   

Aquest pla promou la implicació i col·laboració amb organismes culturals i  diverses 

institucions de la localitat. 

  



 

 

 

 

Indicadors per a la valoració de la formació i innovació Sí No 

Incidència en la pràctica diària a l’aula.   
El contingut de cursets de formació ha cobert les nostres expectatives.   
La col·laboració dels ponents ha estat l’adequada.   
El nombre de les sessions de treball ha estat l’adequat.   
Grau de satisfacció personal del curset.   
El curset ha donat resposta a les necessitats dels docents assistents al curs.   
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I.-   ALGUNOS ASPECTOS CONCRETOS DE MANERA ESQUEMÁTICA 
 

a) Las actividades que se planifiquen y realicen en este grupo de 3º PMAR tendrán 
como referencia marco la programación general de las correspondientes 
asignaturas:  Castellano, Geografía-Historia y Valencià. 

b) Se realizarán adaptaciones metodológicas en cuanto al ritmo y la orientación hacia 
coordenadas de trabajo cooperativo, por proyectos, gamificación, aprendizaje 
afectivo y personalizado, tareas comunicativas, aprender a aprender e 
interdisciplinariedad. 

c) Los cambios hacia este marco metodológico serán pausados y progresivos para que 
proporcionen un cierto margen de seguridad y familiaridad con el trabajo por 
asignaturas al que están más acostumbrados. 

d) Continuaremos con libros de texto como  instrumento frecuente: 
- Ámbito lingüístico y social II – 3º PMAR .  Editorial    
- Comunicar – 3º ESO.  Editorial .   Editorial  Bromera 

e)  Plantearemos un proyecto comunicativo global vertebrador:  Elaboración de una 
revista digital juvenil.   Así se podrán integrar las producciones textuales sobre los 
diferentes contenidos del ámbito. 

f) Una llínea de treball que pretén ser motivadora per a la formación en Valencià será 
la relació dels continguts amb els cançons.  (Secció de la revista:  Cançons per a tots, 
cançons per a tot) 

g) Breu esquema de temes de referència: 
 1ª Eval 2ª Eval 3 Eval 
Castellano Temes 1 i 2 3 i 4 5 i 6 
GH 7 8 9 
Valencià Temes 1 i 2 3 i 4 5 i 6 
    

 
h) Los libros de lectura serán los establecidos por los departamentos didácticos pr 

tercero de ESO.  Se realizarán actividades tipo taller sobre las lecturas. 
i) La calificación se atenderá a la proporción:  60 % exámenes y 40% trabajos. 

 Los exámenes han de incluir actividades par poner en práctica y evaluar 
contenidos procedimentales.   

j) Para los contenidos generales de las asignaturas, la evaluación será continua y se 
recuperará con el aprobado en la final. 
Pero las tareas y trabajos se han de recuperar con mejoras en el mismo trabajo o 
actividades equivalentes. 

K) En este documento se presentan los elementos más detallados de la programación en 
relación con las asignaturas de Lengua Castellana, Geografía e Historia.  Para todos los 
detalles referidos a la materia Valencià, se tendrá en cuenta la programación del 
Department Didàctic de Valencià. 
 



 

 

 
II.-   DETALLE DE LA PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO   

 
1. INTRODUCCIÓN 
Todos los contenidos, la tipología de los textos, las actividades de enseñanza-aprendizaje, etc. se 
han diseñado teniendo siempre presentes las especiales características de los alumnos a los que se 
dirige, y las indicaciones de la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa1. 
Por regla general, la etapa escolar correspondiente a la ESO suele coincidir con un periodo evolutivo 
complicado y difícil, de ajuste personal y social, en el que se forja la propia identidad y se elaboran 
proyectos de futuro, objetivos estos últimos en los que debe basarse la acción educativa.   
A) El proceso físico  /  B) El proceso intelectual o cognitivo. /  C) El proceso afectivo-social.  /  D) El 
proceso moral y ético. 
El aprendizaje por competencias se centra en dos pilares fundamentales: la significatividad y la 
funcionalidad de los aprendizajes. La caracterización de las competencias clave, invita a señalar 
algunos aspectos derivados de su inclusión como elemento curricular. 
 

APRENDIZAJE COMPETENCIAL 

¿Qué produce el aprendizaje? Los procesos cognitivos y afectivos que se desencadenan en la 

resolución de una tarea. 

¿Cómo se adquiere? En un contexto determinado y a través de acciones que se ponen en 

marcha para la resolución de la tarea. 

¿Dónde se adquiere? No solo en el aula: en otros espacios del centro escolar, en el entorno 

social, en espacios virtuales. 

¿Qué tipo de aprendizaje 
predomina? 

El aprendizaje significativo y funcional. El aprendizaje cooperativo. 

¿Cuál es la finalidad del 
aprendizaje? 

Preparar para la vida. 

¿Cuáles el papel del docente? Ser guía y mediador de los procesos de aprendizaje. 

¿Cómo es el centro escolar? Conectado en redes. Relacionado con su entorno. 

Extraído de: Educación mediática y competencias básicas (2011) (Adaptado) 
 

LAS COMPETENCIAS CLAVE CURRICULARES 

1. Las competencias clave deben estar integradas en el currículo de las asignaturas, y en ellas 
definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que los 
alumnos y alumnas deben conseguir. 

2. Las competencias deben cultivarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e 
informal a lo largo de la enseñanza y en la educación permanente a lo largo de toda la vida. 

3. Todas las asignaturas del currículo deben participar en el desarrollo de las distintas 
competencias del alumnado. 

4. La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las 
competencias clave a lo largo de la vida académica. 

5. Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe 
y sabe hacer en cada asignatura. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares 
de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán 
estos estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, 
observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, 
permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

 
1 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 



 

 

6. El conjunto de estándares de aprendizaje de una asignatura determinada dará lugar a su 
perfil de asignatura. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en 
relación con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que 
se desarrollan a través de esa asignatura. 

7. Todas las asignaturas deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de 
estándares de aprendizaje de las diferentes asignaturas que se relacionan con una misma 
competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia). La elaboración 
de este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado. 

 
 

Ejercicio Actividad Tarea 

• Permite comprobar si se 

domina un conocimiento. 

• Genera respuestas repetitivas. 

• Respuestas prefijadas. 

• Orientada a adquirir un 

conocimiento nuevo o a 

utilizarlo de otra manera. 

• Respuestas distintas y 

variadas. 

• Orientada a resolver una 

situación-problema. 

• Contexto definido. 

• Combinación de saberes. 

• Producto relevante. 

 
Como apunta Moya (2008)2 la tarea sería, por tanto, el elemento fundamental para la consecución 
de un aprendizaje por competencias. Este mismo autor afirma que mientras las tareas contribuirían 
directamente a la adquisición de competencias básicas por parte del alumnado, los ejercicios o 
actividades podrían no hacerlo. 
 
2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE 

ESTUDIANTES 
 

Los procedimientos de evaluación del estudiante deben: 
‒ Ser diseñados para medir la consecución de los resultados del aprendizaje esperados conforme a los 

objetivos del currículo de la asignatura. 

‒ Ser apropiados para sus fines, ya sean de diagnóstico, formativos o sumativos. 

‒ Incluir indicadores de calificación claros y públicos. 

‒ Ser llevados a cabo por profesores que comprendan el papel de la evaluación en la progresión de los 

estudiantes hacia la adquisición de los conocimientos y habilidades asociados a la materia que 

imparten. 

‒ No depender del juicio de un solo dato. 

‒ Tener en cuenta todas las posibles consecuencias de la normativa sobre evaluación. 

‒ Incluir normas claras que contemplen las ausencias, enfermedades u otras circunstancias 

atenuantes de los estudiantes. 

‒ Asegurar que las evaluaciones se realizan de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 

institución. 

‒ Estar sujetos a las inspecciones administrativas de verificación para asegurar el correcto 

cumplimiento de los procedimientos. 

 
Un peligro de la evaluación formativa, así como de la continua, es la sobrecarga que puede generarse el 

propio docente. Hay que recordar que existen fórmulas de evaluación en las que el protagonista y juez son los 

propios alumnos. No es conveniente decidir en alumnos mayores las notas en base únicamente a estos 

métodos, pero sí pueden llegar a tener un peso importante en la calificación final. Ejemplos de métodos de 

evaluación que pueden ayudar a «descargar» al profesor y a cargo de los propios alumnos son: 

a) Autoevaluación: participación del alumno en la identificación y selección de estándares y/o criterios 

a aplicar en su aprendizaje y en la emisión de juicios sobre en qué medida ha alcanzado dichos 

criterios y estándares. 
b) Evaluación entre pares o iguales: situación en la que los alumnos valoran la cantidad, nivel, valor, 

calidad y/o éxito del producto o resultado del aprendizaje de los compañeros de su clase (evaluación 

entre iguales). En la evaluación entre iguales puede o no haber discusión previa y aceptación de 

criterios. Además puede implicar simplemente un feedback cualitativo o bien una puntuación o 

 
2 Moya Otero, J. (Coord.) (2008): De las competencias básicas al currículo integrado, Madrid, Proyecto Atlántida. 



 

 

calificación. 
c) Revisión entre pares: se permite al alumno proporcionar valoraciones limitadas y controladas sobre 

la ejecución del resto de compañeros que han colaborado con él en un mismo proceso de 

aprendizaje externo al aula. La calificación es generada por el profesor (a partir de unos 

determinados criterios pactados) y cada estudiante pondera o distribuye esa calificación entre los 

diferentes miembros del grupo de trabajo. 
d) Coevaluación: coparticipación del estudiante y del profesorado en el proceso evaluador, de manera 

que se proporciona la oportunidad a los estudiantes de evaluarse ellos mismos, a la vez que el 

profesorado mantiene el control sobre la evaluación. 
 

Nombre Descripción Para qué Cómo Observaciones 

Examen oral 

Método 
imprescindible para 
medir los objetivos 
educacionales que 
tienen que ver con 
la expresión oral. 

Para comprobar la 
profundidad en la 
comprensión, la 
capacidad de relacionar 
y el conocimiento de 
problemas actuales o 
temas conflictivos. 

Definir con claridad el 
objetivo del examen y lo 
que se va a tener en 
cuenta, así como 
estructurar algún 
procedimiento: escalas y 
guías de observación. 

Se instrumenta de forma 
variada: defensa de un 
proyecto de trabajo 
personal, entrevista 
profesor-alumno, 
presentación grupal, 
debate entre alumnos. 

Prueba 
escrita de 
respuesta 
abierta 

Prueba con control 
cronometrado, en 
la que el alumno 
construye su 
respuesta. Se 
puede conceder el 
derecho a consultar 
material de apoyo. 

Para comprobar la 
capacidad de expresión 
escrita, la organización 
de ideas, la capacidad 
de aplicación, el análisis 
y la creatividad. 

Tras redactar las 
preguntas en la 
corrección es importante 
tener claro los criterios y 
los diferentes niveles de 
realización. 

Admiten varias 
modalidades: una 
pregunta de respuesta 
amplia o varias 
preguntas de respuesta 
breve en torno a un 
mismo tema. 

Pruebas 
objetivas 
(tipo test) 

Examen escrito 
estructurado con 
diversas preguntas 
en los que el 
alumno no elabora 
la respuesta, solo 
ha de señalarla o 
completarla. 

Permiten evaluar sobre 
una base amplia de 
conocimientos y 
diferenciar bien el nivel 
de adquisición de 
conocimientos de los 
alumnos. 

Lo primero es determinar 
qué se debe preguntar y 
cómo hacerlo, para luego 
seleccionar preguntas 
sobre algo que merezca 
la pena saber. 

Las opciones de 
respuesta deben tener 
longitud similar y 
conexión con la 
pregunta. Además, 
deben ser del mismo 
ámbito y debe haber una 
correcta. 

Mapa 
conceptual 

Muestra la forma 
de relacionar los 
conceptos clave de 
un área temática. 

Favorece la construcción 
del conocimiento por el 
estudiante. Es útil 
cuando hay una fuerte 
carga conceptual en el 
aprendizaje. 

Valorando los conceptos 
y los niveles, conectores 
y relaciones laterales. 

Presentando variaciones 
de la aplicación se puede 
enriquecer el potencial 
formativo: revisión por 
pares o elaboración 
grupal. 

Trabajo 
académico 

Desarrollo de un 
proyecto que puede 
ir desde trabajos 
breves y sencillos 
hasta trabajos 
amplios y 
complejos. 

Fomenta el desarrollo 
de diversas 
capacidades: búsqueda 
y selección de 
información, lectura 
inteligente, organización 
o pensamiento crítico. 

Evaluando todos los 
objetivos que se 
pretenden con el trabajo, 
estableciendo criterios y 
niveles de valoración. 
Con pesos diferentes a 
cada uno de los aspectos 
evaluados, se asegura 
que se recoge 
información de cada uno 
de los objetivos del 
trabajo. 

Se debe proporcionar 
una orientación 
detallada y clara y 
centrar el trabajo en 
problemas y cuestiones 
de todo tipo. 

One minute Son preguntas Son útiles para evaluar Muchas preguntas no Con frecuencia, el 



 

 

paper abiertas que se 
realizan durante o 
al finalizar una clase 
(dos o tres). 

el desarrollo de ciertas 
habilidades: sintetizar, 
estrategias 
atencionales, integrar 
información, aprender a 
escuchar y aprender en 
la misma clase. 

requieren corrección 
propiamente dicha, pero 
sí debemos anotar 
quiénes han respondido 
y anotar la nota que 
merece la respuesta. 

interés de las preguntas 
está en el comentario 
posterior previsto por el 
profesor. 

Diario 

Informe personal 
en el que hay 
preocupaciones, 
sentimientos, 
observaciones, 
interpretaciones, 
hipótesis, 
explicaciones. 

Para que el alumno 
pueda evaluar su propio 
proceso de aprendizaje, 
para desarrollar la 
capacidad reflexiva y 
para facilitar el diálogo 
profesor- alumno. 

A partir de un formato 
acordado, se debe 
establecer una 
organización que sirva de 
apoyo, reservando 
momentos en el proceso 
para su elaboración y 
para el diálogo. 

Esta estrategia resulta 
útil de cara a analizar las 
fortalezas y debilidades 
en el proceso de 
aprendizaje y 
proporciona 
realimentación en el 
momento oportuno. 

Portafolio 

Conjunto 
documental 
elaborado por un 
estudiante que 
muestra la tarea 
realizada durante el 
curso en una 
materia 
determinada. 

Para evaluar 
aprendizajes complejos 
y competencias 
genéricas, difícilmente 
evaluables con otro tipo 
de técnicas. 

En función del objetivo y 
de la materia, se debe 
establecer una estructura 
y las evidencias que 
muestren la evolución 
del aprendizaje y sus 
resultados. 

Esta herramienta mejora 
si se establecen entregas 
y criterios claros de 
evaluación, que sirven 
de diálogo entre 
profesor y alumno. 

Proyecto 

Es una estrategia 
didáctica en la que 
los estudiantes 
desarrollan un 
producto nuevo y 
único mediante la 
realización de una 
serie de tareas y el 
uso efectivo de 
diversos recursos. 

Para aprender haciendo, 
para evaluar la 
responsabilidad y la 
creatividad y para 
afrontar problemas que 
puedan surgir en el 
proceso de aprendizaje. 

A partir de los objetivos 
del proyecto, formulados 
de forma operativa, y 
acordando con el alumno 
los criterios de valoración 
del proyecto y los 
productos parciales para 
la evaluación del 
proceso. 

En una carpeta se recoge 
documentos generados 
en la elaboración del 
proyecto. Puede 
incorporar actividades y 
evidencias de 
autoevaluación del 
alumno sobre su propio 
trabajo y del proceso 
realizado. 

Caso 

Análisis y 
resolución de una 
situación planteada 
que presenta una 
solución múltiple, a 
través de reflexión y 
diálogo para un 
aprendizaje grupal 
y significativo. 

Para tomar decisiones, 
resolver problemas, 
trabajar de manera 
colaborativa y de cara al 
desarrollo de 
capacidades de análisis 
y de pensamiento 
crítico. 

Estableciendo 
claramente los objetivos 
de aprendizaje del caso y 
teniéndolos en cuenta 
para la evaluación. 

La evaluación del caso 
mejora si se valoran las 
preguntas con las 
aportaciones de los 
alumnos y sus informes 
escritos. 

Observa-ción 

Estrategia basada 
en la recogida 
sistemática de 
datos en el propio 
contexto de 
aprendizaje: 
ejecución de tareas 
o prácticas. 

Para obtener 
información de las 
actitudes a partir de 
comportamientos, 
habilidades, 
procedimientos, etc. 

Identificar qué evaluar, 
identificar 
manifestaciones 
observables, codificar y 
elaborar el instrumento. 

Puede llevarse a cabo a 
partir de listas de control 
y de escalas. 

 
 
3. METODOLOGÍA 
 
La metodología didáctica define la interacción didáctica y conforma las estrategias o técnicas de enseñanza 
y tareas de aprendizaje que el profesor propone a los alumnos en el aula. 
 
La metodología responde al cómo enseñar, esto es, a qué actuación se espera del profesor y del alumno 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero este aspecto se debe complementar con lo que el alumno 

hace para aprender, es decir, con sus actividades de aprendizaje, para tener así una visión en conjunto de la 

dedicación del alumno al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 



 

 

En la metodología hay que: 
‒ Tomar decisiones previas al qué y para qué enseñar. 

‒ Obtener información de los conocimientos previos que poseen los alumnos sobre la unidad 

didáctica que se comienza a trabajar. 

‒ Estimular la enseñanza activa y reflexiva. 

‒ Experimentar, inducir, deducir e investigar. 

‒ Proponer actividades para que el alumno reflexione sobre lo realizado y elabore conclusiones con 

respecto a lo aprendido. 

‒ El profesor debe actuar como guía y mediador para facilitar el aprendizaje, teniendo en cuenta las 

características de los aprendizajes cognitivo y social. 

‒ Trabajar de forma individual, en pequeño grupo y en gran grupo. 

‒ Emplear actividades y situaciones próximas al entorno del alumno. 

‒ Estimular la participación activa del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, huyendo de la 

monotonía y de la pasividad. 

‒ Propiciar situaciones que exijan análisis previo, toma de decisiones y cambio de estrategias. 

‒ El profesor debe analizar críticamente su propia intervención educativa y obrar en consecuencia. 

 
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La metodología inductiva sirve para realizar un 

aprendizaje más natural y motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas 

alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal. 

‒ Elaboración de informes individuales de las actividades realizadas con el uso de tablas de datos, 

gráficas, ejes cronológicos, mapas, imágenes, textos, dibujos de montajes y conclusiones en los que 

interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

La metodología deductiva y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como 

complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con 

una experiencia, lo más sencilla posible: 
‒ El profesor debe guiar y graduar todo este proceso, planteando actividades en las que es necesario 

consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos, recoger información en el exterior 

del aula y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. 

‒ En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha 

aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno 

la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la 

propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

‒ La intervención del profesorado debe ir encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las 

propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante. 

 
 

METODOLOGÍA BASADA EN LAS TÉCNICAS DEL APRENDIZAJE 
SOCIAL 
 
La incorporación de las técnicas del aprendizaje social a la enseñanza responde no solo a un cambio 

estructural sino que, además, debe impulsar un cambio en la metodología docente, cuya docencia se debe 

centrar en el objetivo del proceso de aprendizaje del estudiante en un contexto que se extiende ahora a lo 

largo de la vida. Todo ello debe conllevar un cambio en la actitud del estudiante, que deje de ser un mero 

receptor de conocimientos (docencia basada en la enseñanza), para pasar a asumir una actitud activa y 

autónoma con relación a las actividades que ha de realizar (docencia basada en el aprendizaje). 
En todo este proceso se pretende que aumente el protagonismo del estudiante y debe haber un cambio en la 



 

 

forma de desarrollar la clase. 

La labor fundamental del docente pasa a ser la de enseñar a aprender y no se debe limitar solo a transmitir 

conocimientos, sino que ha de organizar tareas, actividades, trabajos individuales y en grupo, proyectos de 

investigación, consulta de bibliografía y de prensa, y las exigidas para preparar y realizar pruebas objetivas de 

evaluación dentro del marco de la evaluación continua, para fomentar en el estudiante la adquisición de 

conocimientos, capacidades, destrezas y competencias dentro de un marco de estándares de aprendizaje que 

se espere que logre o alcance el estudiante. 

 

 
METODOLOGÍAS CETRADAS EN EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS DEL ALUMNO 

Desde el punto de vista de la participación y actividad del alumno en su aprendizaje (para responder a 

modelos de docencia centrados en el desarrollo de competencias del alumno), las metodologías se clasifican 

en: 

Metodología Descripción Ejemplo de actividad 

1. Clases teóricas 

Exposición de la teoría por e l  profesor y 

el alumno toma apuntes (lección 

magistral), o bien participa ante preguntas 

del profesor. 

Aprendizaje basado en aplicación 

de casos o discusiones propiciadas 

por el profesor. 

2. Clases prácticas Clases en las que el alumno debe aplicar contenidos aprendidos en la teoría. 

a) Clases de problemas y 

ejercicios 

El alumno resuelve un problema o toma 

decisiones haciendo uso de los 

conocimientos aprendidos en la teoría. 

Resolución de problemas o 

ejercicios, método del caso, 

ejercicios de simulación con 

ordenador, etc. 

b) Prácticas en aulas-taller, 

informática; biblioteca; de 

dibujo o laboratorio 

El alumno realiza una práctica haciendo uso 

de los conocimientos aprendidos en la 

teoría. 

Trabajo de búsqueda de datos y 

confección de un gráfico (sala de 

informática). 

3. Talleres, conferencias 

Se trata de un espacio para la reflexión y/o 

profundización de contenidos ya trabajados 

por el alumno con anterioridad (teóricos 

y/o prácticos). 

Cinefórum, taller de lectura, 

invitación a expertos, ciclos de 

conferencias. 

4. Enseñanza no presencial 

El alumno aprende nuevos contenidos por 

su cuenta, a partir de orientaciones del 

profesor o por parte de material didáctico 

diseñado al efecto. 

Aprendizaje autónomo, 

autoaprendizaje, estudio dirigido, 

tutoriales, trabajo virtual en red. 

5. Tutoría 

Trabajo personalizado con un alumno o 

grupo. Es un recurso docente para seguir un 

programa de aprendizaje complementario 

(se excluye la tutoría asistencial de dudas) 

al trabajo presencial (orientar y ampliar el 

trabajo autónomo y evaluar el trabajo). 

Enseñanza por proyectos, 

supervisión de grupos de trabajo, 

tutoría especializada, etc. 

 
No hay ningún método que sea superior al resto en cualquier tipo de aprendizaje. Según el resultado de 

aprendizaje a lograr, el estilo del docente, el estilo de aprendizaje del alumno o las condiciones materiales, 

será más idóneo un método u otro. Por ello, no se puede dar recetas ideales y lo recomendable es usar para 

cada resultado de aprendizaje programado diversas metodologías y no limitarse a una en exclusiva. No 

obstante, a la hora de seleccionar la metodología y/o actividades de aprendizaje ideal en función del tipo de 



 

 

resultado de aprendizaje esperado, se puede hacer uso de la siguiente tabla: 

 

Relación entre metodologías, finalidades educativas y objetivos/resultados de aprendizaje 

Finalidad educativa 
Ejemplos de metodologías y/o 

actividades 
Efecto directo 

(didáctico) 
Efecto indirecto 

(educativo) 

Potenciar actitudes y 

valores, especialmente 

desde el punto de vista 

social. 

Trabajo en equipo, role playing, 
aprendizaje cooperativo, debate 

dirigido/discusión guiada, etc. 

 

SER 

(actitudes y 

valores) 

 

SABER 

 

 

 

SABER HACER 

Promocionar la autonomía, 

responsabilidad, iniciativa 

Contrato didáctico, trabajo por 

proyectos, trabajo por portafolios. 

Promover aprendizaje 

significativo (al relacionar 

con conocimiento previo) y 

por descubrimiento. 

Estudio de casos, aprendizaje basado 

en problemas, simulación, grupos de 

investigación, experimentos, ejercicio y 

problemas, etc. 

 

SABER HACER 

(procedimiento, 

habilidades, 

estrategias) 

 

SABER 

 

 

 

 

 

SER Estimular pensamiento 

crítico y creativo para 

replantear los 

conocimientos. 

Brainstorming, interrogación didáctica, 

técnicas audiovisuales como cinefórum 

y murales, etc. 

Atender a la diversidad y 

personalizar la enseñanza. 

Tutoría curricular, enseñanza 

programada, tutoría entre iguales, etc. 

 

SABER 

(información, 

conocimientos) 

 

SABER HACER 

 

 

 

SER 
Activar y mejorar el 

mecanismo de 

procesamiento de 

información. 

Cualquiera de las anteriores y lección 

magistral, mapas conceptuales, 

esquemas, etc. 

 
Metodologías de especial utilidad para el desarrollo de la competencia de la promoción de la autonomía y del 

aprendizaje significativo: 

 

Portafolio 

Conjunto documental elaborado por un estudiante que muestra la tarea realizada y las 

capacidades adquiridas durante el curso en una materia determinada. 

Contrato de aprendizaje 

Alumno y profesor de forma explícita intercambian opiniones, necesidades, proyectos 

y deciden en colaboración la forma de llevar a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje y lo reflejan oralmente o por escrito. El profesor oferta unas actividades de 

aprendizaje, resultados y criterios de evaluación y negocia con el alumno su plan de 

aprendizaje. 



 

 

Aprendizaje basado en 
problemas 

Enfoque educativo en el que los alumnos, partiendo de problemas reales, aprenden a 

buscar la información necesaria para comprender dichos problemas y obtener 

soluciones; todo ello bajo la supervisión de un tutor. 

Estudio de casos 
Técnica en la que los alumnos analizan situaciones profesionales presentadas por el 

profesor, con el fin de realizar una conceptualización experiencial y buscar soluciones 

eficaces. 

Aprendizaje por 
proyectos 

Situaciones en las que el alumno debe explorar y trabajar un problema práctico 

aplicando conocimientos interdisciplinares. 

 
 

4. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje y llevar al profesor o profesora a: 
Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. A los alumnos y 
alumnas en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe proponer una enseñanza 
compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones concretas. 
  
Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos previos y sean adecuados a 
su nivel cognitivo (aprendizaje significativo). 
Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecer las adaptaciones 
correspondientes. 
 

 

 



 

 

Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una adecuada aplicación y para 
enlazar con los contenidos que se relacionan con él. 
 
La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la individualización de la 
enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad se realizan desde el planteamiento didáctico de los 
distintos tipos de actividades a realizar en el aula: 
 

• Actividades y tareas: concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos 
básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y 
procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

• Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y 
sumativa los conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También 
sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas 
pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo 
del alumnado. 

 
Las actividades si son procedimentales y están bien organizadas, permiten evaluar, en su desarrollo los 

procedimientos utilizados por los alumnos y en el producto final los conocimientos y competencias 

alcanzados/conseguidos. 

Proyectos: permiten la expresión de diversos ritmos de aprendizaje según las aptitudes e intereses personales. 
Favorecen la creatividad y fomentan el trabajo cooperativo. 
La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a: 
‒ Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. A los alumnos 

y alumnas en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe proponer una 

enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones 

concretas. 

‒ Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos previos y sean 

adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje significativo). 

‒ Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecer las adaptaciones 

correspondientes. 

‒ Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una adecuada 

aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. 

La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la individualización de la 

enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad se realizan desde el planteamiento didáctico de los 

distintos tipos de actividades a realizar en el aula, que pueden ser: 

‒ Actividades de refuerzo, concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan los 

conocimientos básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los 

conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy 

variadas. 
‒ Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y 

sumativa los conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También 

sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas 

pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo 

del alumnado. 
Las actividades si son procedimentales y están bien organizadas, permiten evaluar, en su desarrollo 

los procedimientos utilizados por los alumnos y en el producto final los conocimientos y 

competencias alcanzados/conseguidos. 

Pues bien, en el interior de las aulas de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 
―de igual forma que en las clases ordinarias― volvemos a encontrar una situación compleja en la 
que cada alumno muestra su diversidad en razón de sus intereses, de sus expectativas de futuro, de 
la situación social y familiar, de las deficiencias pedagógicas de etapas anteriores, de la complejidad 
del proceso de adaptación de una situación cada vez más multicultural, que debe abocar en un 
sistema educativo de interculturalidad. 
Por tanto, partimos del hecho de que todos los alumnos ―de PMAR o no― son diversos, porque en 
la diferencia radica la identidad. Por ello, hemos de encontrar el modo de ofrecer una enseñanza en 
las aulas que sea eficaz para todos los alumnos. Como sostienen Paco Jiménez y Nuria Illán, 



 

 

«si encontramos la manera de que los alumnos, todos los alumnos, aprendan más y mejor, 
habremos encontrado la manera de atenderlos en su diversidad»3, 

y dado que se trata de grupos reducidos de alumnos, en los que se intenta desarrollar metodologías 
activas y orientadas hacia la autoafirmación y la confianza en sí mismos, nuestra propuesta para el 
Ámbito Lingüístico y Social consiste en confeccionar un material flexible, aunque no multiplicador, 
que pueda servir para todos los alumnos, y especialmente para todos los alumnos que necesitan 
acogerse a los Programas de Mejora del aprendizaje y del Rendimiento, con las adaptaciones y 
concreciones lógicas que cada profesor estime oportunas. 
Para desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en el alumnado, la metodología docente se 

debe concretar a través de los distintos tipos de actividades y de las diferentes maneras de presentar los 

contenidos en cada unidad didáctica. Estos medios son el mejor elemento para despertar el interés sobre un 

tema, motivar, contextualizar un contenido y transferir su aprendizaje a otros ámbitos de la vida cotidiana del 

alumno, sin olvidar la inclusión de los elementos transversales del currículo, que sin perjuicio de su 

tratamiento específico en algunas de las asignaturas de la etapa, se deben trabajar en todas ellas: 
 

‒ La comprensión lectora. 

‒ La expresión oral y escrita. 

‒ La comunicación audiovisual. 

‒ Las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

‒ El emprendimiento. 

‒ La educación cívica y 

constitucional. 

 
Todo ello conduce a que en el desarrollo de la programación docente debe incluir: 

‒ El desarrollo que favorezcan los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 

prevención de la violencia de género, y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. En concreto se debe fomentar el 

aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 

político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista y de 

cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho 

histórico, el respeto a la pluralidad y al Estado de derecho, el evitar los comportamientos y contenidos 

sexistas y estereotipos que supongan discriminación y denunciar los riesgos de explotación y abuso sexual 

y las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

‒ La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio 

ambiente, así como la protección ante emergencias y catástrofes y en el ámbito de la educación y la 

seguridad vial los elementos curriculares promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes 

como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, 

respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el 

diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 

secuelas. 

‒ Los currículos incluirán acciones orientadas al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la 

adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al 

fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la 

ética empresarial. Para ello hay que fomentar medidas para que el alumnado participe en actividades que 

le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 

‒ La inclusión en el currículo de medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del 

comportamiento juvenil, promoviendo la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los 

alumnos y alumnas en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos 

competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. 

 

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN LAS UNIDADES DE NUESTRO 
LIBRO 

 
3 ILLÁN ROMEU, N., GARCÍA MARTÍNEZ, A. (coordinadores), La diversidad y la diferencia en la educación secundaria 

obligatoria: retos educativos para el siglo XXI, Ediciones Aljibe, Málaga, 1997. 



 

 

Cada unidad didáctica participa del uso de variedad de instrumentos didácticos 
La presencia de distintos formatos (libro del alumno, recursos digitales; textos continuos y discontinuos; 

ejemplos, cuadros, gráficos, esquemas, mapas, ejes cronológicos, imágenes, experiencias sencillas, etc.) en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a desarrollar las capacidades y las habilidades del alumnado, a 

enriquecer su experiencia de aprendizaje y comprensión, así como a mejorar su capacidad de observación y 

obtención de conclusiones. 

 
5.1. Lengua castellana y Literatura 

LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 
La enseñanza del área o materia de Lengua y Literatura Castellana a lo largo de las etapas de la 
Educación Primaria y Secundaria tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa 
de los alumnos entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. 
Debe también aportarles las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse 
satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Esos 
conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por un lado, y de 
comprensión y expresión escrita, por otro. La estructuración del pensamiento del ser humano se 
hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y 
el más eficaz instrumento de aprendizaje. 
La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se 
produce cuando el alumno percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas funciones, 
y cuando analiza sus propias producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas 
y, en su caso, corregirlas. La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación 
de textos significativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, 
desarrolla la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso al conocimiento de otras 
épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen 
el conocimiento de sí mismos. 

 
5.2. Geografía e Historia 

 

Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula, desarrollando un proyecto de investigación a lo largo del 

curso y de las unidades didácticas de acuerdo con el siguiente esquema de trabajo: 

1.º) Cada unidad didáctica se inicia con la lista de los contenidos que se van a tratar y una tabla cuyo título 
es: Vamos a aprender a… en la que se relacionan: 

Los contenidos y objetivos que se van a desarrollar a los largo de la unidad y que constituyen la base 

de la evaluación para los alumnos. 

• Las competencias que se van a trabajar en relación con esos objetivos. 

• En la segunda hoja se presenta el proyecto de la unidad temática en una de sus fases (cada 

proyecto puede ocupar varias unidades temáticas). Este proyecto complementa el trabajo 

realizado en la unidad dentro de un marco colaborativo y de trabajo de grupo. 

Y donde cada uno de estos apartados se relaciona con las correspondientes competencias clave del 

currículo a trabajar. 

 

2.º) Debe haber una exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, con el fin de 

proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con el tema que se va a 

tratar. Es decir, una presentación de la unidad y del proyecto de grupo para trabajar a lo largo de la Unidad 

temática. Para ello se cuenta con la introducción al proyecto que se explicará de forma detallada al finalizar la 

unidad. 
3.º) Desarrollo de contenidos de la unidad. El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad 

didáctica, manteniendo el interés y fomentando la participación del alumnado. Cuando lo estime oportuno, y 

en función de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, podrá organizar el 

tratamiento de determinados contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera que les facilite la 

realización de aprendizajes significativos. 



 

 

Los contenidos se presentan organizados en capítulos con varios epígrafes. Cada capítulo ocupa dos páginas. 

• La página izquierda es la dedicada a los contenidos teóricos y se presentan con un lenguaje 

sencillo y comprensible, se destacan los contenidos y definiciones más relevantes. La exposición 

teórica se acompaña de fotografías, ilustraciones, esquemas, tablas, mapas, vocabulario 

importante, fórmulas, dibujos o ejes cronológicos que facilitan la comprensión de lo que se está 

trabajando. 
• La página derecha o segunda página, es el complemento perfecto pues incluye las actividades 

que se consideran oportunas (ejercicios y tareas) para que los alumnos desarrollen su capacidad 

de observación y análisis de tal manera que no solo comprendan los contenidos, sino que 

desarrollen sus habilidades de aprendizaje y elaboren conclusiones propias y sean capaces de 

argumentarlas y defenderlas. 
Intentamos que en todos los capítulos aparezca alguna anécdota o curiosidad que provoque la 

curiosidad y el interés del alumno. Muchas de las actividades intentan acercarse al mundo del 

alumno, cuando es posible, y así convertir las tareas en algo significativo e interesante. 

 

4.º) Finalizados los capítulos dedicados a los contenidos del tema y a las tareas complementarias. En una 
doble hoja se explica el proyecto que el alumnado desarrollará en grupo. El proyecto intenta que los 

alumnos utilicen los conocimientos adquiridos en la unidad. Así conseguiremos afianzar los contenidos 

desarrollados en los capítulos, e ir comprobando las dificultades que puede tener cada alumno sobre la 

unidad finalizada. Esto permitirá un último esfuerzo por corregir las carencias detectadas antes de pasar a la 

evaluación. 
 

5.º) Las dos últimas páginas de la unidad se dedican a colaborar con el alumnado en el proceso evaluador. 

• La primera denominada Evaluación incluye, al menos, diez preguntas centradas en los 

conocimientos, capacidades y competencias trabajadas. Son pruebas tipo test con tres o cuatro 

posibles respuestas a la pregunta planteada. El alumno deberá señalar la respuesta correcta. 

Estas preguntas permiten al alumno hacerse una idea del nivel de conocimientos adquiridos una 

vez completado el estudio de la unidad. 
• En la segunda página aparece un esquema de la unidad y una rúbrica titulada Mis progresos 

que permitirá a cada alumno reflexionar sobre lo que aprendido e interiorizado sobre la unidad. 
En la rúbrica se especifican los objetivos evaluables que se espera que haya asimilado cada 

alumno para adquirir los distintos resultados (sobresaliente, notable, bien, suficiente e 

insuficiente). 



 

 

 
6. LA EVALUACIÓN EN LA ENSEÑANZA COMPETENCIAL 
Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones finales en las 
diferentes etapas educativas, deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias, a 
través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez 
y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las 
competencias es necesario elegir estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo 
con sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus 
conocimientos, destrezas y actitudes. 
Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluable con las 
competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño 
competenciales alcanzados por el alumnado. 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación 
de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de 
funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, 
tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos 
dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la 
diversidad. El profesorado establecerá las medidas que sean necesarias para garantizar que la 
evaluación del grado de dominio de las competencias del alumnado con discapacidad se realice de 
acuerdo con los principios de no discriminación y accesibilidad y diseño universal. 
El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación del 
alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta 
esencial para mejorar la calidad de la educación. 
Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la 
evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 
Estos modelos de evaluación favorecen el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado 
sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros en las 
actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación 
sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de 
registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de 
evaluación coherente. 
 
 
7. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
La Unidad didáctica es un conjunto organizado, integrado, secuencial y estructurado de objetivos, 
competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables, metodologías, actividades y recursos 
didácticos, criterios de evaluación e instrumentos y criterios de calificación, que tienen sentido por sí mismos y 
que facilitan a los estudiantes el aprendizaje. 
 



 

 

La planificación de cada asignatura debe partir del análisis en 4 niveles: 
a) Normativa del currículo (contenidos, competencias, criterios de evaluación, estándares de 
aprendizaje evaluables y orientaciones metodológicas). 
b) Institución (proyecto educativo y directrices académicas del centro escolar). 
c) Departamento y profesor (coordinación entre profesores, experiencia y conocimientos propios, 
modelo de enseñanza, proyecto docente, etc.). 
d) Alumnado (necesidades e intereses y compromisos de los mismos con su aprendizaje). 

 
De entre los diferentes enfoques que existen de planificaciones, por ejemplo, planificación técnica, 
deliberativa/práctica, crítica o planificación abierta frente a cerrada, la docencia centrada en el 
alumno exige una planificación de tipo abierto y/o flexible, para partir de los conocimientos 
iniciales o previos de los alumnos y responder a la diversidad del mismo. 
 
PROGRAMACIÓN DE AULA DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 
II (3º ESO) 
La enseñanza del Ámbito Lingüístico y Social desempeña un papel central en el desarrollo 
intelectual de los alumnos y las alumnas, y comparte con el resto de las disciplinas la 
responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias para 
que puedan integrarse en la sociedad de forma activa. Como disciplina humanística y a la 
vez científica, tiene el compromiso añadido de dotar al alumno de herramientas específicas 
que le permitan afrontar el futuro con garantías, participando en el desarrollo económico y 
social al que está ligada la capacidad lingüística, cultural, geográfica e histórica dentro de la 
propia sociedad. Para que estas expectativas se concreten, la enseñanza de esta asignatura 
debe incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione los principios en vigor con la 
evolución histórica del conocimiento; que establezca la relación entre este ámbito 
sociolingüístico y la sociedad; que potencie la argumentación verbal, la capacidad de 
establecer relaciones cuantitativas, temporales y espaciales, así como la de resolver 
problemas con precisión y rigor. 
 
La materia del Ámbito Lingüístico y Social se imparte en el primer ciclo en la etapa de la ESO 
en dos cursos, 2º y 3º de la ESO. La presente programación se refiere a 3º de la ESO. 
 
Hay que recordar que en el primer ciclo de ESO se deben afianzar y ampliar los 
conocimientos de Lengua y Literatura y de Geografía e Historia que han sido adquiridos por 
los alumnos en la etapa de Educación Primaria. El enfoque con el que se busca introducir 
los distintos conceptos ha de ser fundamentalmente fenomenológico; de este modo, la 
asignatura se presenta como la explicación lógica de todo aquello a lo que el alumno está 
acostumbrado y conoce. Es importante señalar que en este ciclo la materia transcurre en un 
escalón más dentro del desarrollo que seguirá teniendo en los sucesivos cursos (en 4º 
tendrán continuidad todas estas capacidades a excepción de la Geografía). Por ello el 
objetivo prioritario ha de ser el de contribuir a la cimentación de unos conocimientos que 
serán necesarios en el futuro inmediato de los alumnos. 
 
En 3º de la ESO, la asignatura abarca conocimientos gramaticales como la morfología o la 
sintaxis, conocimientos literarios, conocimientos geográficos relacionados con la 
demografía, la geografía urbana y la economía y abarca por último conocimientos de 
historia centrados en la Edad Moderna. El empleo de las Tecnologías de la Información y la 



 

 

Comunicación merece un tratamiento específico en el estudio de esta materia. Los alumnos 
de ESO son nativos digitales y, en consecuencia, están familiarizados con la presentación y 
transferencia digital de información. El uso de aplicaciones virtuales interactivas permite 
realizar experiencias prácticas que por razones de infraestructura no serían viables en otras 
circunstancias. Por otro lado, la posibilidad de acceder a una gran cantidad de información 
implica la necesidad de clasificarla según criterios de relevancia, lo que permite desarrollar 
el espíritu crítico de los alumnos. 
 
Por último, la elaboración y defensa de un trabajo presentado como un proyecto sobre un 
tema propuesto tiene como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos, 
profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas 
tecnológicas y comunicativas. 
 
7.1. Orientaciones pedagógicas generales de la asignatura Ámbito Lingüístico y social II (3.º 

ESO) 

 
Esta asignatura contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y 
contiene la formación para que el alumno sea consciente tanto de su propia persona como 
del medio que le rodea y los contenidos de esta asignatura contribuyen a afianzar y aplicar 
hábitos saludables en todos los aspectos de su vida cotidiana. Igualmente se les forma para 
que utilicen el lenguaje, la literatura, la geografía o la historia en la resolución de problemas 
de distinta índole, aplicados a cualquier situación, ya sea en su vida cotidiana como en su 
vida laboral. 
La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de esta asignatura se enfoca a los conceptos 
principales y principios del Ámbito Lingüístico y Social, involucrando a los estudiantes en la 
solución de problemas y otras tareas significativas, y les permita trabajar de manera 
autónoma para construir su propio aprendizaje y culminar en resultados reales generados 
por ellos mismos. 
 

7.2. Objetivos de etapa en el Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO) 

 
OBJETIVOS DE ETAPA EN EL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL II (3º ESO) 
El Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO) contribuye al desarrollo de seis 

competencias clave curriculares: 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en 
el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

CSC 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 
en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas 
del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

CPAA 
CSC 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 

CSC 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

CD 
CPAA 



 

 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 
la experiencia. 

CPAA 
CD 

CMCT 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

SIE 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad 
autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. 

CCL 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

CSC 
CMCT 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

CEC 
CSC 
CCL 

 
 
7.3. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del Ámbito 

Lingüístico y Social II (3º ESO) 

 
El Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO) en el primer ciclo de la ESO es una materia 
especial, una de las bases de los PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 
RENDIMIENTO y por ello, es la segunda asignatura con mayor carga horaria en PMAR de 
3º de la ESO. 
 
Hemos tenido en cuenta el currículo general de las asignaturas de Lengua y Literatura y de 
Geografía e Historia, prescriptivo en todo el territorio del Estado Español, dado por el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE del 3 de enero de 2015). 
 
A ello hay que añadir la parte del currículo que cada Administración Educativa Autonómica 
considere oportuno, por lo que la presente programación didáctica contiene el currículo 
básico más otra parte complementaria necesaria para abordar los contenidos, criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables conforme a lo que las Administraciones 
educativas autonómicas hayan desarrollado. 
 
Dado que el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, concreta que las 
asignaturas de Lengua y Literatura por un lado y Geografía e Historia por otro, se imparte 
en 3º de la ESO y planifica los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables básicos en seis bloques, se ha hecho la siguiente distribución: 
 



 

 

 
 

LENGUA Y LITERATURA 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Bloque 4. Educación literaria 

 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Bloque 2. El espacio humano 

Bloque 3. Historia. La Edad Moderna 

 



 

 

 
La presente programación solo afecta al Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO) en el Primer 
ciclo de la ESO, dentro de los PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 
RENDIMIENTO. 

Segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (3º ESO) 

Currículo básico de Lengua y Literatura en 3º de la ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

Escuchar 

Comprensión, interpretación y valoración 

de textos orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito 

académico/escolar (exposiciones en 

clase, conferencias, intervenciones en 

radio y televisión, entrevistas,…) y 

ámbito social (exposiciones en clase, 

conferencias, intervenciones en la radio y 

televisión, intervenciones en actos 

públicos, entrevistas, etc.). 

Comprensión, interpretación y valoración 

de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos 

expositivos y textos argumentativos. 

Comprensión global: reconocimiento de 

la intención comunicativa del hablante, 

determinación del tema del texto, 

diferenciación de ideas principales y 

secundarias y obtención de información 

concreta. 

Interpretación del sentido del texto: 

determinación de la actitud del hablante. 

Observación y comprensión del sentido 

global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas de la 

intención comunicativa de cada 

interlocutor y aplicación de las normas 

básicas que regulan la comunicación y 

que nos convierten en seres sociales. 

Hablar 

Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias necesarias 

para la producción de textos orales: 

Claridad expositiva, adecuación, 

coherencia y cohesión del contenido y 

aspectos prosódicos (entonación, pausas, 

tono, timbre, volumen,…), mirada, 

posicionamiento y lenguaje corporal. 

Evaluación progresiva de la tarea. 

Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en 

público: planificación del discurso, 

prácticas orales formales e informales y 

evaluación progresiva de la tarea en 

textos orales del ámbito 

académico/escolar (exposiciones en 

clase, conferencias, etc.) y ámbito social 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito académico/escolar y 
ámbito social, captando su 
sentido global, identificando la 
información relevante, 
extrayendo informaciones 
concretas, realizando 
inferencias, determinando la 
actitud del hablante y valorando 
algunos aspectos de su forma y 
su contenido. 
2. Comprender el sentido global 
y la intención comunicativa de 
los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, 
identificando, interpretando y 
valorando la intención 
comunicativa, las posturas 
divergentes y asumiendo las 
normas básicas que regulan la 
comunicación para convertirnos 
en seres sociales. 
3. Aprender a hablar en público, 
aplicando estrategias de 
planificación, textualización y 
evaluación del uso oral de la 
lengua. 
4. Comprender y asumir la 
importancia de respetar las 
normas básicas que regulan los 
debates, coloquios o 
conversaciones espontáneas 
para manifestar opiniones 
propias y respetar opiniones 
ajenas. 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito escolar y social, 
identificando la estructura, la información 
relevante, determinando el tema, 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante y la interrelación entre discurso y 
contexto. 
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto, 
analizando fuentes de procedencia no 
verbal. 
1.3. Extrae informaciones concretas de una 
exposición, una conferencia, una 
intervención pública en radio y televisión, 
una entrevista, etc. 
1.4. Resume textos, de forma oral, 
recogiendo las ideas principales e 
integrándolas, de forma clara, en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente. 
2.1. Comprende el sentido global de textos 
orales de intención expositiva y 
argumentativa, identificando la 
información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 
2.2. Reconoce la estructura de textos orales 
de intención expositiva y argumentativa, 
identificando las estrategias de cohesión 
textual oral. 
2.3. Extrae informaciones concretas de los 
textos y retiene información relevante, 
seleccionando ideas principales, 
desechando ideas poco significativas y 
reorganizando los datos recibidos. 
2.4. Resume textos expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo 
las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente. 
3.1. Realiza presentaciones orales 
(exposiciones, argumentaciones, 
intervenciones planificadas a imitación de 
otras intervenciones de los medios de 
comunicación, discursos públicos…), de 
forma individual o en grupo. 
3.2. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales, valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. 



 

 

(intervenciones en la radio y televisión, 

intervenciones en actos públicos, 

entrevistas, etc.); y en textos orales en 

relación con la finalidad que persiguen: 

textos expositivos y textos 

argumentativos. 

Participación en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas, 

observando y respetando las normas 

básicas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan estas prácticas 

orales y que nos convierten en seres 

sociales. 

3.3. Resume oralmente diálogos y debates 
realizados en clase. 
4.1. Participa activamente en los debates 
escolares, respetando las reglas de 
intervención, interacción y cortesía que los 
regulan, utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 
4.2. Conoce y aplica las reglas básicas de 
interacción, intervención y cortesía en sus 
prácticas orales espontáneas. 
4.3. Utiliza un lenguaje no discriminatorio. 

Bloque 2. Comunicación escrita 

Leer 

Conocimiento y uso progresivo de 

estrategias que faciliten la comprensión 

global de un texto en todas las fases del 

proceso lector, antes de la lectura 

(identificando el objetivo, activando el 

conocimiento previo,…), durante la 

lectura (recurriendo al contexto de 

palabras o frases para solucionar 

problemas de comprensión, usando 

diccionarios,…) y después de la lectura 

(extrayendo la idea principal, 

resumiendo, interpretando y valorando 

el sentido de palabras, frases y texto). 

Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos en el 

ámbito académico/escolar (resúmenes, 

esquemas, mapas conceptuales, 

trabajos, redacciones, conferencias 

escritas, etc.) y en el ámbito social 

(reportajes, crónicas, cartas al director, 

etc.); y de textos escritos en relación con 

la finalidad que persiguen: exposiciones y 

argumentaciones. 

Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura, organizando 

razonadamente las ideas y 

exponiéndolas y respetando las ideas de 

los demás. 

Utilización progresivamente autónoma 

de los diccionarios, de las bibliotecas y 

de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de obtención 

de información. 

Escribir 

Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de 

datos, organización de la información, 

redacción y revisión del texto. La 

escritura como proceso. 

Escritura de textos en relación con el 

ámbito académico/escolar (resúmenes, 

esquemas, mapas conceptuales, 

trabajos, redacciones, conferencias 

1. Aplicar progresivamente 

estrategias de lectura para la 

comprensión e interpretación 

de textos escritos. 

2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos 

escritos propios del ámbito 

académico/escolar y ámbito 

social, captando su sentido 

global, identificando la 

información relevante, 

extrayendo informaciones 

concretas, realizando 

inferencias, determinando la 

actitud del hablante y 

valorando algunos aspectos de 

su forma y su contenido. 

3. Manifestar una actitud crítica 

ante la lectura de cualquier tipo 

de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva 

que permita identificar 

posturas de acuerdo o 

desacuerdo, respetando en 

todo momento las opiniones de 

los demás. 

4. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados, 

integrando la reflexión 

ortográfica y gramatical en la 

práctica y uso de la escritura. 

5. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso: ámbito 

académico/escolar, ámbito 

social y ámbito laboral y de 

relaciones con organizaciones, 

y en relación con la finalidad 

que persiguen (exposiciones y 

argumentaciones), siguiendo 

modelos y aplicando las 

estrategias necesarias para 

planificar, textualizar, revisar y 

reescribir. 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias 

de lectura en función del objetivo y el tipo 

de texto, actualizando conocimientos 

previos y trabajando los errores de 

comprensión. 

1.2. Realiza lectura expresiva de textos de 

diversa índole. 

1.3. Realiza inferencias e hipótesis sobre el 

sentido de una frase o de un texto que 

contenga diferentes matices para construir 

el significado global. 

1.4. Usa los conocimientos adquiridos, a 

través de la lectura y a través de su propia 

experiencia personal, para valorar el texto 

de forma global, o en aspectos concretos, 

fundamentando sus opiniones personales 

con argumentos coherentes. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos escritos 

propios del ámbito académico/ escolar y 

ámbito social de los medios de 

comunicación identificando la 

organización del contenido y el formato 

utilizado. 

2.2. Localiza informaciones explícitas e 

implícitas de un texto, relacionándolas 

entre sí y con el contexto, secuenciándolas 

y deduciendo informaciones o 

valoraciones implícitas. 

2.3. Reconoce la idea principal y las ideas 

secundarias, comprendiendo las relaciones 

entre ellas. 

2.4. Interpreta, explica y deduce la 

información dada en esquemas, mapas 

conceptuales, diagramas, gráficas, 

fotografías… 

3.1. Identifica y expresa las posturas de 

acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un texto. 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre 

el significado de un texto. 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

4.1. Aplica técnicas diversas para planificar 

sus escritos: esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc. 



 

 

escritas etc.) y ámbito social (reportajes, 

crónicas, cartas al director, etc.); y en 

relación con la finalidad que persiguen 

(exposiciones y argumentaciones). 

Interés creciente por la composición 

escrita como fuente de información y 

aprendizaje y como forma de comunicar 

sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones. 

6. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes 

y como estímulo del desarrollo 

personal. 

 

4.2. Redacta borradores de escritura. 

4.3. Escribe textos, usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 

5.1. Escribe textos propios del ámbito 

escolar/académico: resúmenes, esquemas, 

mapas conceptuales, trabajos, 

redacciones, etc., imitando textos modelo. 

5.2. Escribe textos expositivos con 

diferente organización secuencial, 

imitando textos modelo. 

5.3. Escribe textos argumentativos con 

diferente organización secuencial, 

incorporando diferentes tipos de 

argumento e imitando textos modelo. 

5.4 Resume textos, generalizando 

términos que tienen rasgos en común, 

globalizando la información e integrándola 

en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente, evitando parafrasear el 

texto resumido. 

5.5. Realiza mapas conceptuales y 

esquemas que estructuren el contenido de 

los textos trabajados (numéricos, 

alfabéticos, de contraste, etc.). 

6.1. Utiliza en sus escritos palabras propias 

del nivel formal de la lengua, 

incorporándolas a su repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con exactitud y 

precisión. 

6.2. Valora e incorpora progresivamente 

una actitud creativa ante la escritura. 

6.3. Conoce y utiliza herramientas de la 

Tecnología de la Información y la 

Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los suyos propios. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra 

Comprensión e interpretación de los 

componentes del significado de las 

palabras: denotación y connotación. 

Conocimiento reflexivo de las relaciones 

semánticas que se establecen entre las 

palabras (sinonimia, antonimia, 

polisemia, homonimia, antonimia, 

hiperonimia e hiponimia) y de las 

asociaciones semánticas (familia léxica y 

campo semántico). 

Conocimiento reflexivo de los cambios 

que afectan al significado de las palabras: 

causas y mecanismos. Metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

1. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas 

de uso para resolver problemas 

de comprensión de textos 

orales y escritos y para la 

composición y revisión, 

progresivamente autónoma, de 

los textos propios y ajenos. 

2. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como 

en formato digital, para 

resolver dudas en relación al 

manejo de la lengua y para 

1.1. Diferencia los componentes 

denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras de una frase o 

un texto oral o escrito. 

1.2. Explica en un texto los usos 

connotativos o denotativos de las 

palabras, teniendo en cuenta la intención 

comunicativa del hablante. 

1.3 .Diferencia los usos especificativos y 

explicativos de los adjetivos calificativos 

presentes en un texto, poniendo de 

manifiesto sus diferencias de significado. 

 

2.1. Usa de forma efectiva los diccionarios 

y otras fuentes de consulta, tanto en papel 



 

 

Conocimiento reflexivo, uso y valoración 

de las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas en la 

escritura. 

Manejo de diccionarios y otras fuentes 

de consulta, en papel y formato digital, 

sobre el uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales 

Observación, reconocimiento, 

identificación y explicación del uso de los 

distintos grupos de palabras: grupo 

nominal, adjetival, preposicional, verbal 

y adverbial; de las relaciones que se 

establecen entre los elementos que los 

conforman y de las funciones que 

desempeñan dentro de la oración 

simple. 

Observación, reconocimiento, uso y 

explicación de los elementos 

constitutivos de la oración simple. Sujeto 

y predicado. Oraciones impersonales. 

Oraciones activas y pasivas. 

El discurso 

Observación, reconocimiento, uso y 

explicación de los conectores textuales 

(de adición, contraste y explicación) y de 

los principales mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos). 

Observación, reconocimiento y 

explicación de la coherencia del discurso, 

teniendo en cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas que se establecen 

en el interior del texto y su relación con 

el contexto. 

Las variedades de la lengua 

Conocimiento de los orígenes históricos 

de la realidad plurilingüe de España, 

valoración como fuente de 

enriquecimiento personal y como 

muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural. 

enriquecer el propio 

vocabulario. 

3. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los grupos 

nominales, adjetivales, verbales 

y adverbiales dentro del marco 

de la oración simple. 

4. Reconocer, usar y explicar los 

elementos constitutivos de la 

oración simple, distinguiendo 

sujeto y predicado, 

reconociendo las oraciones 

impersonales y diferenciando 

las oraciones activas de las 

pasivas, en relación con la 

intención comunicativa del 

emisor de un texto. 

5. Identificar los conectores 

textuales presentes en los 

textos, reconociendo la función 

que realizan en la organización 

de su contenido. 

6. Aplicar los conocimientos 

sobre los mecanismos de 

referencia interna en la revisión 

y la mejora de los textos 

escritos propios y ajenos. 

7. Conocer la realidad 

plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, 

sus orígenes históricos y 

algunos de sus rasgos 

diferenciales. 

 

como en formato digital, para resolver 

dudas en relación al manejo de la lengua y 

para enriquecer el propio vocabulario. 

3.1. Identifica los diferentes grupos de 

palabras en frases y textos, diferenciando 

la palabra nuclear del resto de palabras 

que lo forman y explicando su 

funcionamiento en el marco de la oración 

simple. 

3.2. Reconoce y explica los usos de los 

grupos nominales, adjetivales, verbales y 

adverbiales dentro del marco de la oración 

simple. 

4.1. Reconoce y explica los elementos 

constitutivos de la oración simple, 

diferenciando sujeto y predicado en 

diferentes textos. 

4.2. Reconoce y diferencia oraciones 

impersonales, interpretando su presencia 

en un texto escrito como una marca de la 

actitud objetiva del emisor. 

4.3. Transforma oraciones activas en 

pasivas y viceversa, explicando los 

diferentes papeles semánticos del sujeto: 

agente, paciente, causa. 

4.4. Amplía oraciones en un texto, usando 

diferentes grupos de palabras, utilizando 

los nexos adecuados y creando oraciones 

nuevas con sentido completo. 

5.1. Identifica los conectores presentes en 

un texto escrito, reconociendo su función 

en la organización del contenido. 

5.2. Reconoce, usa y explica los conectores 

textuales (de adición, contraste y 

explicación) y los principales mecanismos 

de referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y léxicos 

(elipsis y sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos), reconociendo 

su función en la organización del 

contenido del texto. 

6.1. Aplica sus conocimientos sobre los 

mecanismos de referencia interna en la 

revisión y mejora de textos escritos 

propios y ajenos. 

6.2 Reconoce la coherencia de un discurso, 

atendiendo a la intención comunicativa del 

emisor, identificando la estructura y 

disposición de contenidos. 

6.3. Identifica diferentes estructuras 

textuales: narración, descripción, 

explicación y diálogo, explicando los 

mecanismos lingüísticos que las 

diferencian y aplicando los conocimientos 

adquiridos en la producción y mejora de 

textos propios y ajenos. 

7.1. Localiza en un mapa las distintas 

lenguas de España y explica alguna de sus 

características diferenciales, comparando 

varios textos, reconociendo sus orígenes 



 

 

históricos y describiendo algunos de sus 

rasgos diferenciales. 

7.2. Reconoce las variedades geográficas 

del español dentro y fuera de España. 

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector 

Lectura libre de obras de la literatura 

española, universal y la literatura 

juvenil como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para lograr 

el desarrollo de sus propios gustos e 

intereses literarios y su autonomía 

lectora. 

Introducción a la literatura española 

del Siglo de Oro a través de los textos 

Aproximación a las obras más 

representativas de la literatura 

española de los siglos XVI y XVll a 

través de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos y, en su 

caso, textos completos. 

Lectura y comprensión de textos 

literarios líricos representativos de la 

historia de la literatura de los siglos 

XVI y XVll, reconociendo la intención 

del autor, el tema, el contenido, la 

estructura del género y valorando el 

lenguaje poético, poniéndolo en 

relación con el contexto sociocultural 

al que pertenecen. 

Lectura y comprensión de textos 

literarios dramáticos, en versión 

original o adaptados, representativos 

del siglo XVll, explicando e 

interpretando su contenido y su 

lenguaje literario en relación con el 

contexto sociocultural al que 

pertenecen. 

Lectura comparada de textos de los 

XVI y XVll, reconociendo la evolución 

de temas, tópicos y formas literarias. 

Lectura comprensiva de El Lazarillo 
interpretando, explicando y 

valorando la trascendencia y 

pervivencia de la obra. 
Lectura comprensiva de una 

selección de capítulos de El Quijote 

interpretando, explicando y 

valorando la trascendencia y 

pervivencia universal de la obra. 
Creación 

Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura de 

textos de los siglos XVI y XVII, 

utilizando las convenciones formales 

del género y con intención lúdica y 

creativa. 

1. Leer y comprender de forma 

autónoma obras literarias de la 

literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando 

interés por la lectura. 

2. Reconocer obras representativas 

de la historia de la literatura 

española de los siglos XVI y XVII, 

relacionándolas con el autor, el 

género al que pertenecen y la 

pervivencia de temas y formas. 

3. Leer, comprender y comentar 

textos representativos de la 

literatura de los siglos XVI y XVll 

(líricos, narrativos y teatrales), 

reconociendo la intención del autor, 

relacionando su contenido y su 

forma con los contextos 

socioculturales y literarios de la 

época, identificando el tema y 

expresando esa relación con juicios 

personales razonados. 

4. Leer, comprender y comentar 

textos literarios (líricos, narrativos y 

teatrales) en versión original o 

adaptados, representativos del 

siglo XVll, identificando el tema, el 

papel de los personajes en la obra y 

su relación con el movimiento y 

contexto sociocultural al que 

pertenecen. 

5. Leer, comprender y comparar 

distintos fragmentos literarios de 

los siglos XVI y XVll, reconociendo 

la evolución de algunos temas, 

tópicos y formas literarias. 

6. Leer, comprender y valorar El 
Lazarillo, reconociendo los rasgos 

novedosos del protagonista 

antihéroe, explicando su evolución 

psicológica a lo largo de la obra, e 

interpretando y valorando la 

trascendencia y pervivencia de la 

obra. 
7. Leer, comprender y valorar El 
Quijote, seleccionando los capítulos 

más relevantes, reconociendo a los 

principales personajes, explicando 

su evolución psicológica e 

interpretando los sentimientos 

humanos universales 

1.1. Lee y comprende, con un grado 

creciente de interés y autonomía, obras 

literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 

1.2. Valora críticamente alguna de las 

obras de lectura libre, resumiendo el 

contenido, explicando los aspectos que 

más le llaman la atención y lo que la 

lectura de le aporta como experiencia 

personal. 

 

2.1. Reconoce obras representativas de la 

historia de la literatura española de los 

siglos XVI y XVII, relacionándolas con el 

autor, el género al que pertenecen y la 

pervivencia de temas y formas. 

3.1. Lee y comprende textos literarios 

representativos de la historia de la 

literatura de los siglos XVI y XVll, 

relacionando su contenido con la intención 

del autor y el contexto sociocultural y 

literario de la época y reconociendo la 

pervivencia de temas y formas. 

3.2. Expresa la relación que existe entre el 

contenido de la obra, la intención del 

autor y el contexto y la pervivencia de 

temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados. 

4.1. Lee y comprende textos literarios y 

representativos de la literatura de los 

siglos XVI y XVll, identificando el tema, 

resumiendo su contenido y reconociendo 

e interpretando su lenguaje poético. 

4.2. Reconoce y explica en los textos 

literarios, en versión original o adaptada, 

los temas más representativos del teatro 

del siglo XVll, en relación con el contexto 

sociocultural al que pertenecen y la 

pervivencia de temas y formas. 

4.3. Reconoce y explica el papel que 

representan los personajes en las obras de 

teatro del siglo XVll y lo relaciona con el 

contexto sociocultural al que pertenecen. 

5.1. Lee, comprende y compara textos 

literarios de los siglos XVI y XVll, 

reconociendo aspectos básicos de la 

evolución de algunos temas, tópicos y 

formas literarias. 

6.1. Interpreta y explica los rasgos 

novedosos del personaje de El Lazarillo. 
6.2. Reconoce y explica la evolución del 

personaje a lo largo de la obra, 

relacionándola con el contexto 

sociocultural en el que aparece. 



 

 

Consulta de fuentes de información 

variadas para la realización de 

trabajos y cita adecuada de las 

mismas. 

representados en las figuras de don 

Quijote y Sancho. 
8. Redactar textos con intención 

literaria, a partir de la lectura y 

modelos literarios del siglo XVl y 

XVll. 

9. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes variadas de información, 

para realizar un trabajo académico, 

en soporte papel o digital, sobre un 

tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista crítico 

y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

6.3. Identifica el papel que cumplen los 

otros personajes que rodean al 

protagonista. 

6.4. Reconoce y explica la trascendencia y 

pervivencia de la obra como modelo de un 

nuevo subgénero narrativo. 

6.5. Explica la pervivencia de los rasgos 

que definen la figura del antihéroe en El 
Lazarillo y los relaciona con otros 

personajes-tipo cercanos a sus gustos 

literarios. 
7.1. Interpreta y explica los rasgos que 

definen a los personajes de don Quijote y 

Sancho y su evolución psicológica a lo 

largo de la obra, reconociendo también el 

papel que cumplen los otros personajes 

que les rodean. 

7.2. Reconoce y explica la trascendencia y 

la pervivencia en el mundo actual de los 

valores humanos que la figura de don 

Quijote y su alter ego, Sancho, 

representan. 

7.3. Relaciona las figuras de Don Quijote y 

Sancho con otros personajes-tipo cercanos 

a sus gustos literarios. 

8.1. Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de modelos 

dados de los siglos XVI y XVII, siguiendo las 

convenciones del género con intención 

lúdica y creativa. 

9.1. Consulta y cita adecuadamente varias 

fuentes de información para desarrollar 

por escrito, con rigor, claridad y 

coherencia, un tema relacionado con el 

currículo de Literatura. 

9.2. Aporta en sus trabajos escritos u 

orales conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las obras 

literarias estudiadas, expresándose con 

rigor, claridad y coherencia. 

9.3. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

 
 

Currículo básico de Geografía e Historia en 3º de la ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 2. El espacio humano 

España, Europa y el 
Mundo: la población; la 
organización territorial; 
modelos demográficos; 
movimientos migratorios; 
la ciudad y el proceso de 

1. Analizar las características de 
la población española, su 
distribución, dinámica y 
evolución, así como los 
movimientos migratorios. 

1.1. Explica la pirámide de población 
de España y de las diferentes 
comunidades autónomas. 1.2. 
Analiza en distintos medios los 
movimientos migratorios en las 
últimas tres décadas. 



 

 

urbanización. Actividades 
humanas: áreas 
productoras del mundo. 
Sistemas y sectores 
económicos. Espacios 
geográficos según 
actividad económica. Los 
tres sectores 
Aprovechamiento y futuro 
de los recursos naturales. 
Desarrollo sostenible. 
Espacios geográficos 
según actividad 
económica. Los tres 
sectores. Impacto 
medioambiental y 
aprovechamiento de 
recursos. 

2. Conocer la organización 
territorial de España. 
3. Conocer y analizar los 
problemas y retos 
medioambientales que afronta 
España, su origen y las posibles 
vías para afrontar estos 
problemas. 
4. Conocer los principales 
espacios naturales protegidos a 
nivel peninsular e insular. 
5. Identificar los principales 
paisajes humanizados 
españoles, identificándolos por 
comunidades autónomas. 
6. Reconocer las características 
de las ciudades españolas y las 
formas de ocupación del 
espacio urbano. 
7. Analizar la población 
europea, en cuanto a su 
distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y 
políticas de población. 
8. Reconocer las actividades 
económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas 
económicas. 
9. Comprender el proceso de 
urbanización, sus pros y contras 
en Europa. 
10. Comentar la información en 
mapas del mundo sobre la 
densidad de población y las 
migraciones. 
11. Conocer las características 
de diversos tipos de sistemas 
económicos. 
12. Entender la idea de 
«desarrollo sostenible» y sus 
implicaciones. 
13. Localizar los recursos 
agrarios y naturales en el mapa 
mundial. 
14. Explicar la distribución 
desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo. 
15. Analizar el impacto de los 
medios de transporte en su 
entorno. 
16. Analizar los datos del peso 
del sector terciario de un país 
frente a los del sector primario 

2.1. Distingue en un mapa político la 
distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitales, 
provincias, islas. 
3.1. Compara paisajes humanizados 
españoles según su actividad 
económica. 
4.1. Sitúa los parques naturales 
españoles en un mapa, y explica la 
situación actual de algunos de ellos. 
5.1. Clasifica los principales paisajes 
humanizados españoles a través de 
imágenes 
6.1. Interpreta textos que expliquen 
las características de las ciudades de 
España, ayudándote de internet o 
de medios de comunicación escrita. 
7.1. Explica las características de la 
población europea. 7.2. Compara 
entre países la población europea 
según su distribución, evolución y 
dinámica. 
8.1. Diferencia los diversos sectores 
económicos europeos. 
9.1. Distingue los diversos tipos de 
ciudades existentes en nuestro 
continente. 9.2. Resume elementos 
que diferencien lo urbano y lo rural 
en Europa. 
10.1. Localiza en el mapa mundial 
los continentes y las áreas más 
densamente pobladas. 10.2. Sitúa 
en el mapa del mundo las veinte 
ciudades más pobladas, dice a qué 
país pertenecen y explica su 
posición económica. 10.3. Explica el 
impacto de las oleadas migratorias 
en los países de origen y en los de 
acogida. 
11.1. Diferencia aspectos concretos 
y su interrelación dentro de un 
sistema económico. 
12.1. Define «desarrollo sostenible» 
y describe conceptos clave 
relacionados con él. 
13.1. Sitúa en el mapa las 
principales zonas cerealícolas y las 
más importantes masas boscosas 
del mundo. 13.2. Localiza e 
identifica en un mapa las principales 
zonas productoras de minerales en 
el mundo. 13.3. Localiza e identifica 
en un mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras de 



 

 

y secundario. Extraer 
conclusiones. 
17. Señalar en un mapamundi 
las grandes áreas urbanas y 
realizar el comentario. 
18. Identificar el papel de 
grandes ciudades mundiales 
como dinamizadoras de la 
economía de sus regiones. 
19. Analizar textos que reflejen 
un nivel de consumo 
contrastado en diferentes países 
y sacar conclusiones. 
20. Analizar gráficos de barras 
por países donde se represente 
el comercio desigual y la deuda 
externa entre países en 
desarrollo y los desarrollados. 
21. Relacionar áreas de conflicto 
bélico en el mundo con factores 
económicos y políticos. 

energía en el mundo.13.4. Identifica 
y nombra algunas energías 
alternativas. 
14.1. Localiza en un mapa a través 
de símbolos y leyenda adecuados, 
los países más industrializados del 
mundo. 14.2. Localiza e identifica en 
un mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras de 
energía en el mundo 
15.1. Traza sobre un mapamundi el 
itinerario que sigue un producto 
agrario y otro ganadero desde su 
recolección hasta su consumo en 
zonas lejanas y extrae conclusiones. 
16.1. Compara la población activa 
de cada sector en diversos países y 
analiza el grado de desarrollo que 
muestran estos datos. 
17.1. Elabora gráficos de distinto 
tipo (lineales, de barra y de 
sectores) en soportes virtuales o 
analógicos que reflejen información 
económica y demográfica de países 
o áreas geográficas a partir de los 
datos elegidos. 18.1. Describe 
adecuadamente el funcionamiento 
de los intercambios a nivel 
internacional utilizando mapas 
temáticos y gráficos en los que se 
refleja las líneas de intercambio. 
18.2. Realiza un gráfico con datos de 
la evolución del crecimiento de la 
población urbana en el mundo. 
19.1. Comparar las características 
del consumo interior de países 
como Brasil y Francia. 
20.1. Crea mapas conceptuales 
(usando recursos impresos y 
digitales) para explicar el 
funcionamiento del comercio y 
señala los organismos que agrupan 
las zonas comerciales. 
21.1. Realiza un informe sobre las 
medidas para tratar de superar las 
situaciones de pobreza. 21.2. Señala 
áreas de conflicto bélico en el 
mapamundi 



 

 

 
Bloque 3. La Historia 

La Edad Moderna: el 

Renacimiento y el 

Humanismo; su alcance 

posterior. El arte 

Renacentista Los 

descubrimientos geográficos: 

Castilla y Portugal. Conquista 

y colonización de América. 

Las monarquías modernas. 

La unión dinástica de Castilla 

y Aragón. Los Austrias y sus 

políticas: Carlos V y Felipe II. 

Las «guerras de religión», las 

reformas protestantes y la 

contrarreforma católica 

30. Entender el concepto de crisis y 

sus consecuencias económicas y 

sociales. 

31. Comprender la significación 

histórica de la etapa del 

Renacimiento en Europa. 

32. Relacionar el alcance de la 

nueva mirada de los humanistas, 

los artistas y científicos del 

Renacimiento con etapas 

anteriores y posteriores. 

33. Analizar el reinado de los Reyes 

Católicos como una etapa de 

transición entre la Edad Media y la 

Edad Moderna. 

34. Entender los procesos de 

conquista y colonización, y sus 

consecuencias. 

35. Comprender la diferencia entre 

los reinos medievales y las 

monarquías modernas. 

36. Conocer rasgos de las políticas 

internas y las relaciones exteriores 

de los siglos XVI y XVII en Europa. 
37. Conocer la importancia de 

algunos autores y obras de estos 

siglos. 

38. Conocer la importancia del arte 

Barroco en Europa y en América. 

Utilizar el vocabulario histórico con 

precisión, insertándolo en el 

contexto adecuado. 

30.1. Comprende el impacto de una 

crisis demográfica y económica en las 

sociedades medievales europeas. 

31.1. Distingue diferentes modos de 

periodización histórica (Edad Moderna, 

Renacimiento, Barroco, Absolutismo). 

31.2. Identifica rasgos del Renacimiento 

y del Humanismo en la historia europea, 

a partir de diferente tipo de fuentes 

históricas. 

32.1. Conoce obras y legado de artistas, 

humanistas y científicos de la época. 

33.1. Conoce los principales hechos de 

la expansión de Aragón y de Castilla por 

el mundo. 

34.1. Explica las distintas causas que 

condujeron al descubrimiento de 

América para los europeos, a su 

conquista y a su colonización. 34.2. 

Sopesa interpretaciones conflictivas 

sobre la conquista y colonización de 

América. 

35.1. Distingue las características de 

regímenes monárquicos autoritarios, 

parlamentarios y absolutos. 

36.1. Analiza las relaciones entre los 

reinos europeos que conducen a 

guerras como la de los Treinta Años. 

37.1. Analiza obras (o fragmentos de 

ellas) de algunos autores de esta época 

en su contexto. 

38.1. Identifica obras significativas del 

arte Barroco. 

 
 
7.4. Índice de las unidades didácticas del Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO) 

 
Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte más el 
completado por las distintas comunidades autónomas, se establece un curso escolar 
distribuido en las siguientes nueve unidades didácticas: 
 

UNIDADES PROYECTOS 

Unidad 1: Dos pisos y una azotea 
«¿Por qué en España se hablan varias 
lenguas?» 
(Preparación de una presentación oral 
que responda a las posibles preguntas de 
una estudiante extranjera sobre por qué 
en España se hablan varias lenguas.) 

Unidad 2: Contaminación invisible 



 

 

Unidad 3: Las diosas maltratadas «Noticias de 1492» 
(Escribir una noticia a partir de un 
acontecimiento histórico ocurrido en 
1492.) Unidad 4: Una profesión de alto riesgo 

Unidad 5: ¿Tienen sentimientos? «Y tú, ¿qué opinas?» 
(Escribir un artículo de opinión 
defendiendo una postura a favor o en 
contra del uniforme escolar.) Unidad 6: Internet lo sabe 

Unidad 7. 1: Repaso de Geografía física  

Unidad 7. 2 La población y la ciudad 
Proyecto de Geografía e Historia: 
«Nos vamos de romería» 
(Visita virtual a Roma para conocer su 
población, sus rasgos urbanísticos, sus 
sectores económicos, su arte y sus 
tesoros artísticos.) 

Unidad 8: Las actividades humanas 

Unidad 9: La Edad Moderna 

 
 
7.5. Temporalización de las unidades didácticas del Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO) 

 
Distribución de las nueve unidades didácticas en las 33 semanas del curso escolar: 
 

UNIDADES TRIMESTRE DURACIÓN 

Unidad 1: Dos pisos y una azotea 1.º 3,5 semanas 

Unidad 2: Contaminación invisible 1.º 3,5 semanas 

Unidad 3: Las diosas maltratadas 2.º 3 semanas 

Unidad 4: Una profesión de alto riesgo 2.º 3,5 semanas 

Unidad 5: ¿Tienen sentimientos? 3.º 3,5 semanas 

Unidad 6: Internet lo sabe 3.º 3 semanas 

Unidad 7. 1: Repaso de Geografía física 1.º 1 semana 

Unidad 7.2: La población y la ciudad 1.º 3,5 semanas 

Unidad 8: Las actividades humanas 2.º 4 semanas 
Unidad 9: La Edad Moderna 3.º 4,5 semanas 

 



 

 

 
7.6. Programación de aula de las unidades didácticas del Ámbito Lingüístico y Social II (3.º 

ESO) 

Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte más el 
completado por las distintas comunidades autónomas, se establece un curso escolar 
distribuido en las siguientes unidades didácticas: 

Unidad didáctica 1: Dos pisos y una azotea Temporalización: 1.er trimestre 

Contenidos de 
la Unidad 
Didáctica 

• El texto: una unidad de comunicación 
• El origen de las palabras 
• El uso de las mayúsculas 
• Reglas generales de acentuación 
• Adecuación léxica 
• Lectura exploratoria y lectura comprensiva  
•  La literatura como forma de comunicación. 
• El origen de la literatura: epopeyas y cosmogonías. 
•  El verso y la prosa como formas de expresión. 
•  Los géneros literarios (rasgos característicos): la lírica, la 

narrativa, el teatro y otros textos. 

Criterios 
específicos 

para la 
evaluación de 

la Unidad 
Didáctica 

• Reconocer las características del texto como unidad de comunicación. 
• Conocer el origen de las palabras del castellano. 
• Escribir textos adecuados a la situación comunicativa usando 

correctamente las letras mayúsculas y las tildes. 
• Leer y comprender textos escritos diferenciando la lectura exploratoria y 

la lectura en profundidad. 
• Comprender las características que definen la literatura como sistema de 
• comunicación. 
•  Apreciar el valor estético de los textos literarios. 
•  Entender el sentido de los primeros textos literarios. 
•  Diferenciar las formas de expresión en textos literarios de cualquier 
• género. 
•  Comprender las características que definen los distintos géneros 
• literarios. 
•  Analizar rasgos característicos de textos literarios. 
• Crear textos literarios tomando como modelo fragmentos de otras obras. 

Indicadores de 
logro de los 

estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

• Identifica los elementos que proporcionan cohesión a un texto. 
• Comprende el concepto de adecuación textual e identifica el nivel de uso 

de la lengua empleado en un texto. 
• Identifica la etimología de una palabra en una entrada de un diccionario. 
• Escribe textos ortográfica y gramaticalmente correctos y adecuados a la 

situación comunicativa. 
• Utiliza correctamente la coma en los textos escritos. 
• Realiza lectura exploratoria de un texto y comprende su sentido global. 
• Comprende y valora distintos textos literarios. 
• Acude a diversas fuentes (diccionarios, páginas web, etc.) para 

documentarse sobre la información que se pide. 
• Conoce los elementos de la literatura como forma de comunicación. 
• Identifica la forma de expresión empleada por los textos literarios. 
• Reconoce los rasgos por los que un texto pertenece a un determinado 

género literario. 
• Analiza recursos literarios de los textos. 
• Crea un texto literario a partir de un fragmento que sirve como modelo. 



 

 

Re-PISA  Programa de ACOL para la vacunación voluntaria contra la gripe 

COMPETEN-
CIAS CLAVE 

1 
CPAA 

2 
CCL 

3 
CD 

4 
CCEC 

6 
SIE 

7 
CEC 

 

1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y 
literarios para desarrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y 
comunicar los contenidos relacionados con cualquier tema y con nociones 
fundamentales de la literatura, expresándolos de forma correcta, y aprender 
nuevos recursos lingüísticos y literarios a través de las actividades y los textos 
planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información general de 
carácter lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer la utilidad de 
las fuentes empleadas. 

4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: conocimiento, 
comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones culturales, 
especialmente las literarias y su relación con otras manifestaciones artísticas, 
de modo que se adquieran diferentes códigos artísticos y culturales para 
emplearlos como forma de comunicación. 

Procedimiento
s de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 
tareas). 
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 
aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas: 
‒ Número de errores en la realización 

de las pruebas o actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 
‒ Número de sesiones realizadas con 

las NNTT. 
‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas 

en el comportamiento del alumno en 
clase, incluyendo faltas de asistencia 
y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 
‒ Preguntas orales, participación en 

clase, presentación e interés en la 
elaboración de tareas: 

‒ En el control de las tareas diarias se 
debe observar si están bien, mal, lo 
entiende o no lo entiende por 
medio del análisis del cuaderno o 
trabajos del alumno. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para 
motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 
experiencia personal. 

‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el 
uso de materiales de apoyo complementarios y conclusiones deducidas de las 
mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello 
se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 
posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 
necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el 



 

 

exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas 
las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha 
aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 
facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 
cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 
criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del 
conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

 



 

 

 
Unidad didáctica 2: Contaminación invisible Temporalización: 1.er trimestre 

Contenidos de 
la Unidad 
Didáctica 

• Tipos de texto. 
• Léxico especializado. 
• Uso correcto de b y v. 
• El punto. 
• Precisión léxica. 
• Identificación de la intención comunicativa del autor de un texto. 
• Contexto socio-cultural de la Edad Media. 
• Vertientes de la literatura de la Edad Media: tradicional y de autor. 
• Temas, formas y autores de la lírica medieval: lírica tradicional (cantigas 

de amigo) y lírica tradicional (Coplas a la muerte de su padre, de Jorge 
Manrique) 

• Temas, formas y autores de la narrativa medieval: narrativa tradicional 
(Cantar de Mio Cid y romances) y narrativa de autor (Libro de Alexandre y 
Libro de Buen Amor, de Arcipreste de Hita). 

• Temas y formas del teatro de la Edad Media: teatro religioso (Auto de los 
Reyes Magos) y teatro metafísico (Danza de la Muerte). 

• Temas y forma de otros textos medievales (Estoria de España, de Alfonso 
X). 

Criterios 
específicos 

para la 
evaluación de 

la Unidad 
Didáctica 

• Identificar las características de los distintos tipos de texto. 
• Conocer los distintos niveles de uso de las palabras. 
• Utilizar correctamente el punto. 
• Escribir textos ortográfica y gramaticalmente correctos y con léxico 

preciso. 
• Identificar la intención comunicativa del autor de un texto escrito. 
• Aprender las características generales de la literatura de la Edad Media. 
• Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más 

relevantes de la lírica de la Edad Media. 
• Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más 

relevantes de la narrativa de la Edad Media. 
• Comprender y valorar las obras, los temas y las formas más relevantes 

del teatro de la Edad Media. 
• Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más 

relevantes de la lírica de la Edad Media. 
• Analizar y relacionar textos de la Edad Media de diferentes géneros. 

Indicadores de 
logro de los 

estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

• Analiza las características de un texto reconociendo su tipología. 
• Reconoce el registro de las palabras empleadas en un texto. 
• Escribe correctamente palabras que contienen b y v. 
• Utiliza correctamente el punto en sus escritos. 
• Cuando habla y escribe utiliza un léxico variado, preciso y adecuado a la 

situación comunicativa. 
• Identifica la intención comunicativa del autor de un texto escrito. 
• Comprende las características de la literatura tradicional y de la de autor 

de la Edad Media. 
• Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias de la lírica, 

narrativa, teatro y otros tipos de textos de la Edad Media. 
• Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto de la Edad 

media por sus características formales y temáticas. 
• Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen a cada uno 

de los géneros tratados. 
• Relaciona autores y obras más relevantes de la literatura de la Edad 



 

 

Media. 
• Reflexiona sobre rasgos comunes entre los subgéneros literarios de la 

época. 
• Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios característicos 

de la literatura de la Edad Media. 

Re-PISA La seguridad de los teléfonos móviles 

Guía de 
lectura El conde Lucanor, de don Juan Manuel. 

COMPETEN-
CIAS CLAVE 

1 
CPAA 

2 
CCL 

3 
CD 

4 
CCEC 

6 
SIE 

7 
CEC 

 

1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y 
literarios para desarrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y 
comunicar los contenidos relacionados con cualquier tema y con nociones 
fundamentales de la literatura de la Edad Media, expresándolos de forma 
correcta, y aprender nuevos recursos lingüísticos y literarios a través de las 
actividades y los textos planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información concreta de 
carácter lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer la utilidad de 
las fuentes empleadas. 

4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: conocimiento, 
comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones culturales, 
especialmente las literarias y su relación con otras manifestaciones artísticas 
de la Edad Media, de modo que se adquieran diferentes códigos artísticos y 
culturales para emplearlos como forma de comunicación. 

Procedimiento
s de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 
tareas). 
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 
aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas: 
‒ Número de errores en la realización 

de las pruebas o actividades 
escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas 
pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con 
las NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas 

en el comportamiento del alumno 
en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 
‒ Preguntas orales, participación en 

clase, presentación e interés en la 
elaboración de tareas: 

‒ En el control de las tareas diarias se 
debe observar si están bien, mal, lo 
entiende o no lo entiende por medio 
del análisis del cuaderno o trabajos 
del alumno. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para 
motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 
experiencia personal. 



 

 

‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el 
uso de materiales de apoyo complementarios y conclusiones deducidas de las 
mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello 
se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 
posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 
necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el 
exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas 
las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha 
aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 
facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 
cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 
criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del 
conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

 



 

 

 
 

Unidad didáctica 3: Las diosas maltratadas Temporalización: 2.o trimestre 

Contenidos de 
la Unidad 
Didáctica 

• Los tipos de palabras. 
• El significado de las palabras. 
• Uso correcto de la h. 
• El punto y coma. 
• La tilde diacrítica. 
• El uso correcto de los determinantes. 
• Identificación de ideas principales de un texto. 
• Características generales del Renacimiento y de las corrientes filosóficas 

y culturales más relevantes de la época. 
• Relaciones de la lírica y de la narrativa del Renacimiento con los textos 

de estos géneros de épocas anteriores. 
• Temas, formas y autores de la lírica del Renacimiento: lírica cancioneril 

(Vida nueva y Divina comedia, de Dante Alighieri, Cancionero, de 
Petrarca, y sonetos de Garcilaso de la Vega), lírica moral (A la muerte 
retirada, de Fray Luis de León) y lírica mística (Noche oscura, de Juan de 
la Cruz). 

• Temas, formas y autores de la narrativa del Renacimiento: épica culta (La 
Araucana, de Alonso de Ercilla) y novela picaresca (Lazarillo de Tormes). 

Criterios 
específicos 

para la 
evaluación de 

la Unidad 
Didáctica 

• Identificar los distintos tipos de palabras. 
• Conocer los componentes del significado de las palabras. 
• Comprender los conceptos de polisemia y monosemia. 
• Diferenciar el significado denotativo y connotativo. 
• Escribir correctamente palabras con h o sin ella. 
• Usar correctamente la tilde diacrítica. 
• Utilizar correctamente el punto y coma en los textos escritos. 
• Reconocer las ideas principales de un texto. 
• Utilizar correctamente los determinantes ante palabras femeninas que 

empiezas por a o ha tónicas. 
•  Aprender las características generales de la literatura del Renacimiento. 
• Comprender las corrientes de pensamiento más significativas del 

Renacimiento. 
• Relacionar temas y formas de la lírica y la narrativa del Renacimiento con 

los de la Edad Media. 
• Conocer las relaciones entre obras de la literatura española del 

Renacimiento y obras de otras literaturas. 
• Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más 

relevantes de la lírica del Renacimiento. 
• Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más 

relevantes de la narrativa del Renacimiento. 
• Analizar y relacionar textos líricos y narrativos del Renacimiento. 



 

 

Indicadores de 
logro de los 

estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

• Reconoce la categoría gramatical de palabras seleccionadas en un texto. 
• Diferencia determinantes, pronombres y adverbios. 
• Realiza el análisis morfológico de una palabra. 
• Distingue significado y referente. 
• Comprende los conceptos de monosemia y polisemia. 
• Utiliza el diccionario para identificar palabras monosémicas o 

polisémicas. 
• Escribe con corrección palabras con o sin h. 
• Utiliza correctamente el punto y coma en textos escritos. 
• Usa correctamente los determinantes ante palabras femeninas que 

empiezan por -a tónica. 
• Distingue las ideas principales de un texto. 
• Comprende las características de la literatura del Renacimiento. 
• Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias de la lírica y 

narrativa del Renacimiento. 
• Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto del 

Renacimiento por sus características formales y temáticas. 
• Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen a cada uno 

de los géneros tratados. 
• Relaciona autores y obras más relevantes de la lírica y narrativa de la 

literatura del Renacimiento. 
• Reflexiona sobre rasgos comunes entre los subgéneros literarios de la 

época. 
• Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios característicos 

de la literatura del Renacimiento. 
• Distingue conceptos literarios propios de Renacimiento de los de otras 

épocas. 

Re-PISA  La garantía 

COMPETEN-
CIAS CLAVE 

1 
CPAA 

2 
CCL 

3 
CD 

4 
CCEC 

6 
SIE 

7 
CEC 

 

1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y 
literarios para desarrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y 
comunicar los contenidos relacionados con cualquier tema y con nociones 
fundamentales de la lírica y narrativa renacentistas, expresándolos de forma 
correcta, y aprender nuevos recursos lingüísticos y literarios a través de las 
actividades y los textos planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter 
lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer la utilidad de las 
fuentes empleadas. 

4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: conocimiento, 
comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones culturales, 
especialmente las literarias y su relación con otras manifestaciones artísticas 
del Renacimiento, de modo que se adquieran diferentes códigos artísticos y 
culturales para emplearlos como forma de comunicación. 

Procedimiento
s de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 
tareas). 
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 
aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 



 

 

Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas: 
‒ Número de errores en la realización 

de las pruebas o actividades 
escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas 
pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con 
las NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas 

en el comportamiento del alumno 
en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 
‒ Preguntas orales, participación en 

clase, presentación e interés en la 
elaboración de tareas: 

‒ En el control de las tareas diarias se 
debe observar si están bien, mal, lo 
entiende o no lo entiende por medio 
del análisis del cuaderno o trabajos 
del alumno. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para 
motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 
experiencia personal. 

‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el 
uso de materiales de apoyo complementarios y conclusiones deducidas de las 
mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello 
se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 
posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 
necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el 
exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas 
las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha 
aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 
facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 
cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 
criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del 
conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

 
Unidad didáctica 4: Una profesión de alto riesgo Temporalización: 2.º trimestre 

Contenidos de 
la Unidad 
Didáctica 

• Oración, enunciado y frase. 
• La estructura de la oración: sujeto y predicado. 
• Las oraciones impersonales. 
• La forma de las palabras. 
• Ortografía de y/ ll. 
• Acentuación de partículas interrogativas y exclamativas. 
• Los dos puntos. 
• El resumen. 
• La concordancia entre el sujeto y el predicado. 
• Características generales del Renacimiento y de las corrientes filosóficas 

y culturales más relevantes de la época. 
• Relaciones del teatro y de otros tipos de textos del Renacimiento con 

obras de estos géneros de épocas anteriores. 



 

 

• Temas, formas y autores del teatro del Renacimiento: los pasos (Las 
aceitunas, de Lope de Rueda) y la tragicomedia (La Celestina, de 
Fernando de Rojas). 

• Temas, formas y autores de otros tipos de textos del Renacimiento: el 
ensayo (Ensayos, de Michel de Montaigne) y el tratado político (El 
Cortesano, de Baltasar Castiglione). 

Criterios 
específicos 

para la 
evaluación de 

la Unidad 
Didáctica 

• Comprender el concepto de enunciado como unidad mínima de 
comunicación. 

•  Diferenciar enunciados con estructura oracional y frases. 
• Distinguir las distintas modalidades de enunciados. 
• Identificar el sujeto de una oración. 
• Reconocer los distintos tipos de oraciones impersonales. 
• Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la oración para mejorar la 

comprensión y expresión escritas. 
• Analizar la estructura interna de las palabras y explicar su proceso de 

formación. 
• Escribir correctamente palabras con y/ll. 
• Acentuar correctamente las partículas interrogativas y exclamativas. 
• Utilizar con corrección los dos puntos en los textos escritos. 
• Mantener las concordancias de sujeto y predicado en los textos escritos. 
• Analizar la estructura interna de palabras derivadas diferenciando el 

lexema y los morfemas flexivos y los derivativos. 
• Explicar el proceso de formación de una palabra derivada o compuesta a 

partir del reconocimiento de sus formantes. 
• Resumir un texto. 
• Aprender las características generales de la literatura del Renacimiento. 
• Comprender las corrientes de pensamiento más significativas del 

Renacimiento. 
• Relacionar temas y formas del teatro y de otros tipos de textos del 

Renacimiento con los de la Edad Media y los de la Antigüedad. 
• Conocer las relaciones entre obras de la literatura española del 

Renacimiento y obras de otras literaturas. 
• Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más 

relevantes del teatro del Renacimiento. 
• Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más 

relevantes de otros tipos de textos del Renacimiento. 
•  Analizar y relacionar textos teatrales y otros tipos de textos del 

Renacimiento. 

Indicadores de 
logro de los 

estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

• Comprender el concepto de enunciado como unidad mínima de 
comunicación. 

•  Diferencia enunciados con estructura oracional y frases. 
• Distingue las distintas modalidades de enunciados. 
• Identifica el sujeto de una oración. 
• Reconoce los distintos tipos de oraciones impersonales. 
• Aplica los conocimientos adquiridos sobre la oración para mejorar la 

comprensión y expresión escritas. 
• Analiza la estructura interna de las palabras y explica su proceso de 

formación. 
• Escribe correctamente palabras con y/ll. 
• Acentúa correctamente las partículas interrogativas y exclamativas. 
• Utiliza con corrección los dos puntos en los textos escritos. 
• Mantiene las concordancias de sujeto y predicado en los textos escritos. 
• Analiza la estructura interna de palabras derivadas diferenciando el 



 

 

lexema y los morfemas flexivos y los derivativos. 
• Explica el proceso de formación de una palabra derivada o compuesta a 

partir del reconocimiento de sus formantes. 
• Resume el contenido de un texto. 
• Comprende las características de la literatura del Renacimiento. 
• Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias del teatro y de 

otro tipo de textos del Renacimiento. 
• Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto del 

Renacimiento por sus características formales y temáticas. 
• Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen a cada uno 

de los géneros tratados. 
• Relaciona autores y obras más relevantes del teatro y de otro tipo de 

textos de la literatura del Renacimiento. 
• Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios característicos 

del teatro y de otros tipos de textos del Renacimiento. 

Re-PISA  El globo 

Guía de 
lectura El Quijote, de Miguel de Cervantes Saavedra. 

COMPETEN-
CIAS CLAVE 

1 
CPAA 

2 
CCL 

3 
CD 

4 
CCEC 

6 
SIE 

7 
CEC 

 

1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y 
literarios para desarrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y 
comunicar los contenidos relacionados con cualquier tema y con nociones 
fundamentales del teatro y otro tipo de textos renacentistas, expresándolos 
de forma correcta, y aprender nuevos recursos lingüísticos y literarios a 
través de las actividades y los textos planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter 
lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer la utilidad de las 
fuentes empleadas. 

4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: conocimiento, 
comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones culturales, 
especialmente las literarias y su relación con otras manifestaciones artísticas 
del Renacimiento, de modo que se adquieran diferentes códigos artísticos y 
culturales para emplearlos como forma de comunicación. 

Procedimiento
s de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 
tareas). 
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 
aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas: 
‒ Número de errores en la realización 

de las pruebas o actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 
‒ Número de sesiones realizadas con 

las NNTT. 
‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas 

en el comportamiento del alumno en 

Indicador (Cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas: 
‒ Número de errores en la realización 

de las pruebas o actividades 
escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas 
pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con 
las NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 



 

 

clase, incluyendo faltas de asistencia 
y puntualidad. 

‒ Número de incidencias y anécdotas 
en el comportamiento del alumno 
en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para 
motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 
experiencia personal. 

‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el 
uso de materiales de apoyo complementarios y conclusiones deducidas de las 
mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello 
se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 
posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 
necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el 
exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas 
las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha 
aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 
facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 
cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 
criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del 
conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

 



 

 

 
Unidad didáctica 5: ¿Tienen sentimientos? Temporalización: 3.er trimestre 

Contenidos de 
la Unidad 
Didáctica 

• El Predicado. 
• Predicado nominal y predicado verbal. 
• Oraciones activas y pasivas. 
• Procedimientos de formación de palabras: derivación y composición. 
• Ortografía de g/ j. 
• Acentuación de palabras compuestas. 
• Los signos de interrogación y exclamación. 
• La correlación temporal. 
• La lectura inferencial. 
• Características generales del Barroco y de las corrientes filosóficas y 

culturales más relevantes de la época. 
• Relaciones de la lírica y de la narrativa del Barroco con los textos de estos 

géneros de épocas anteriores. 
• Temas, formas y autores de la lírica del Barroco: lírica satírica (Soneto a 

Luis de Góngora y Poderoso caballero, de Francisco de Quevedo), lírica 
de influencia tradicional (Ándeme yo caliente, de Luis de Góngora), lírica 
amorosa y metafísca (Amor constante más allá de la muerte y Mientras 
por competir con tu cabello, de Francisco de Quevedo). 

• Temas, formas y autores de la narrativa del Barroco: la novella (Novelas 
ejemplares, de Miguel de Cervantes), la novela picaresca (El Buscón, de 
Francisco de Quevedo) y la novela moderna (El Quijote, de Miguel de 
Cervantes). 

• La renovación narrativa de Miguel de Cervantes. 

Criterios 
específicos 

para la 
evaluación de 

la Unidad 
Didáctica 

• Identificar el núcleo del predicado. 
• Reconocer las perífrasis verbales. 
• Diferenciar las perífrasis verbales de carácter aspectual de las modales. 
• Distinguir el predicado nominal del predicado verbal. 
• Identificar el atributo dentro del predicado nominal. 
• Distinguir oraciones activas y pasivas. 
• Transformar oraciones activas en pasivas y viceversa. 
• Reconocer la estructura de las palabras compuestas. 
• Conocer y emplear los distintos procedimientos de formación de 

palabras en castellano. 
• Usar correctamente las letras g/j. 
• Acentuar con corrección las palabras compuestas. 
• Utilizar los signos de interrogación y exclamación correctamente. 
• Utilizar los verbos en los textos escritos respetando la correlación 

temporal. 
• Realizar inferencias al leer un texto. 
• Aprender las características generales de la literatura del Barroco. 
• Comprender las corrientes de pensamiento más significativas del 

Barroco. 
• Relacionar temas y formas de la lírica y la narrativa del Barroco con los 

de períodos anteriores. 
• Conocer las relaciones entre obras de la literatura española del Barroco y 

obras de otras literaturas. 
• Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más 

relevantes de la lírica del Barroco. 
• Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más 

relevantes de la narrativa del Barroco. 



 

 

•  Analizar y relacionar textos líricos y narrativos del Barroco. 

Indicadores de 
logro de los 

estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

• Identifica el núcleo del predicado indicando si se trata de una forma 
simple, una forma compuesta o una perífrasis verbal. 

• Reconoce las perífrasis verbales. 
• Explica el significado de las perífrasis verbales de carácter aspectual y 

modal. 
• Distingue el predicado nominal del predicado verbal. 
• Identifica el atributo dentro del predicado nominal indicando el tipo de 

grupo de palabras que desempeña la función. 
• Distingue oraciones activas y pasivas. 
• Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa. 
• Reconoce la estructura de las palabras compuestas. 
• Conoce y emplea los distintos procedimientos de formación de palabras 

en castellano. 
• Usa correctamente las letras g/j. 
• Acentúa con corrección las palabras compuestas. 
• Utiliza los signos de interrogación y exclamación correctamente. 
• Utiliza los verbos en los textos escritos respetando la correlación 

temporal. 
• Realiza inferencias al leer un texto. 
• Comprende las características de la literatura del Barroco. 
• Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias de la lírica y 

narrativa del Barroco. 
• Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto del Barroco por 

sus características formales y temáticas. 
• Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen a cada uno 

de los géneros tratados. 
• Reconoce y valora los motivos por los que El Quijote se considera el 

origen de la novela moderna. 
• Relaciona autores y obras más relevantes de la lírica y narrativa de la 

literatura del Barroco. 
• Reflexiona sobre rasgos comunes entre los subgéneros literarios de la 

época. 
• Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios característicos 

de la literatura del Barroco. 

Re-PISA  Aviso en el supermercado 

COMPETEN-
CIAS CLAVE 

1 
CPAA 

2 
 CCL 

3 
CD 

4 
CCEC 

6 
SIE 

7 
CEC 

 

1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y 
literarios para desarrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y 
comunicar los contenidos relacionados con cualquier tema y con nociones 
fundamentales de la lírica y narrativa del Barroco, expresándolos de forma 
correcta, y aprender nuevos recursos lingüísticos y literarios a través de las 
actividades y los textos planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter 
lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer la utilidad de las 
fuentes empleadas. 



 

 

4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: conocimiento, 
comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones culturales, 
especialmente las literarias y su relación con otras manifestaciones artísticas 
del Barroco, de modo que se adquieran diferentes códigos artísticos y 
culturales para emplearlos como forma de comunicación. 

Procedimiento
s de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 
tareas). 
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 
aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas: 
‒ Número de errores en la realización 

de las pruebas o actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 
‒ Número de sesiones realizadas con 

las NNTT. 
‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas 

en el comportamiento del alumno en 
clase, incluyendo faltas de asistencia 
y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 
‒ Preguntas orales, participación en 

clase, presentación e interés en la 
elaboración de tareas: 

‒ En el control de las tareas diarias se 
debe observar si están bien, mal, lo 
entiende o no lo entiende por 
medio del análisis del cuaderno o 
trabajos del alumno. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para 
motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 
experiencia personal. 

‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el 
uso de materiales de apoyo complementarios y conclusiones deducidas de las 
mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello 
se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 
posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 
necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el 
exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas 
las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha 
aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 
facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 
cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 
criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del 
conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

 
 



 

 

 

Unidad didáctica 6: Internet lo sabe Temporalización: 3.er trimestre 

Contenidos de 
la Unidad 
Didáctica 

• Los complementos del predicado. 
• Las relaciones de significado entre las palabras. 
• Ortografía de x. 
• Acentuación de los verbos con pronombres. 
• El uso de los conectores textuales. 
• Las comillas. 
• La lectura crítica. 
• Características generales del Barroco y de las corrientes filosóficas y 

culturales más relevantes de la época. 
• Relaciones del teatro y de otros tipos de textos del Barroco con obras de 

estos géneros de épocas anteriores. 
• Temas, formas y autores del teatro del Barroco: los entremeses (El 

retablo de las maravillas, de Miguel de Cervantes), la tragicomedia (La 
vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca) y la comedia (Don Gil de 
las calzas verdes, de Tirso de Molina). 

• La renovación teatral durante el Barroco. 
• Temas, formas y autores de otros tipos de textos del Barroco: textos 

filosóficos (Oráculo manual, de Baltasar Gracián) y textos literarios (Arte 
nuevo de hacer comedias en este tiempo, de Lope de Vega). 

Criterios 
específicos 

para la 
evaluación de 

la Unidad 
Didáctica 

• Reconocer los distintos tipos de complementos del predicado. 
• Conocer los distintos tipos de relaciones de significado que se establecen 

entre las palabras. 
• Utilizar correctamente la letra X. 
• Usar las comillas con corrección. 
• Utilizar conectores para establecer distintos tipos de relaciones entre las 

partes de un texto. 
• Realizar el comentario crítico de un texto. 
• Aprender las características generales de la literatura del Barroco. 
• Comprender las corrientes de pensamiento más significativas del 

Barroco. 
• Relacionar temas y formas del teatro y de otros tipos de textos del 

Barroco con los del Renacimiento. 
• Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más 

relevantes del teatro del Barroco. 
• Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más 

relevantes de otros tipos de textos del Barroco. 
•  Analizar y relacionar textos teatrales y otros tipos de textos del Barroco. 
• Crear textos literarios tomando como modelo fragmentos de otras obras. 

Indicadores de 
logro de los 

estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

• Reconoce los distintos tipos de complementos del predicado. 
• Conoce los distintos tipos de relaciones de significado que se establecen 

entre las palabras. 
• Utiliza correctamente la letra X. 
• Usa las comillas con corrección. 
• Utiliza conectores para establecer distintos tipos de relaciones entre las 

partes de un texto. 
• Realiza el comentario crítico de un texto. 
• Comprende las características de la literatura del Barroco. 
• Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias del teatro y de 

otro tipo de textos del Barroco. 



 

 

• Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto del Barroco por 
sus características formales y temáticas. 

• Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen a cada uno 
de los géneros tratados. 

• Relaciona autores y obras más relevantes del teatro y de otro tipo de 
textos de la literatura del Barroco. 

• Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios característicos 
del teatro y de otros tipos de textos del Barroco. 

• Valora la renovación teatral que se produce en el Barroco. 
• Crea textos literarios tomando como modelo fragmentos de las obras 

estudiadas. 

Re-PISA  Edificios altos 

Guía de 
lectura El gran teatro del mundo, de Pedro Calderón de la Barca. 

COMPETEN-
CIAS CLAVE 

1 
CPAA 

2 
 CCL 

3 
CD 

4 
CCEC 

6 
SIE 

7 
CEC 

 

1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y 
literarios para desarrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y 
comunicar los contenidos relacionados con cualquier tema y con nociones 
fundamentales del teatro y otro tipo de textos del Barroco, expresándolos de 
forma correcta, y aprender nuevos recursos lingüísticos y literarios a través de 
las actividades y los textos planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter 
lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer la utilidad de las fuentes 
empleadas. 

4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: conocimiento, 
comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones culturales, 
especialmente las literarias y su relación con otras manifestaciones artísticas 
del Barroco, de modo que se adquieran diferentes códigos artísticos y 
culturales para emplearlos como forma de comunicación. 

Procedimiento
s de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 
tareas). 
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 
aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas: 
‒ Número de errores en la realización 

de las pruebas o actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 
‒ Número de sesiones realizadas con 

las NNTT. 
‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas 

en el comportamiento del alumno en 
clase, incluyendo faltas de asistencia 
y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 
‒ Preguntas orales, participación en 

clase, presentación e interés en la 
elaboración de tareas: 

‒ En el control de las tareas diarias se 
debe observar si están bien, mal, lo 
entiende o no lo entiende por 
medio del análisis del cuaderno o 
trabajos del alumno. 



 

 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para 
motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 
experiencia personal. 

‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el 
uso de materiales de apoyo complementarios y conclusiones deducidas de las 
mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello 
se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 
posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 
necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el 
exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas 
las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha 
aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 
facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 
cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 
criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del 
conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

 



 

 

 
Unidad didáctica 7. 1. Repaso de Geografía Física Temporalización: 1.er trimestre 

Contenidos de 
la Unidad 
didáctica 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
1. El relieve de África 
2. El relieve de Asia 
3. El relieve de América 
4. El relieve de Oceanía 
5. La Antártida 
6. El relieve de Europa 
7. El relieve de España 
8. Ríos de Europa y de España 
9. Climas del Mundo 
10. Climas templados. Europa 
11. Climas de España 

Criterios 
específicos 

para la 
evaluación de 

la Unidad 
didáctica 

1. Localizar lugares en un mapa de España utilizando datos de coordenadas 
geográficas. 
2. Utilizar el mapa como principal instrumento geográfico y resolver problemas 
de escalas. 
3. Tener una visión global del medio físico español y de sus características 
generales. 
4. Localizar en el mapa físico de España las aguas superficiales y relacionar los 
principales factores que intervienen en el curso de un río. 
5. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que 
conforman el espacio geográfico español. 
6. Conocer los principales factores y elementos que intervienen en el clima 
español. 
7. Elaborar climogramas y comentar mapas del tiempo de España. 

Indicadores de 
logro de los 

estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

1.1. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa de España utilizando 
datos de coordenadas geográficas. 
2.1. Comprende la leyenda y la escala de un mapa físico de España. 
2.2. Realiza operaciones relativas a distancias en un mapa de España utilizando la 
escala. 
3.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, y de las 
diferentes comunidades autónomas. 
3.2. Explica las características del relieve español. 
4.1. Localiza en el mapa físico de España las vertientes hidrográficas y las cuencas 
más importantes así como los lagos y lagunas. 
4.2. Busca un ejemplo cercano a su localidad y analiza los factores que 
intervienen en el curso de un río. 
5.1. Señala y describe en un mapa los distintos espacios bioclimáticos de España. 
5.2. Analiza y compara los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el 
espacio geográfico español y los rasgos peculiares de las diferentes comunidades 
autónomas, mediante gráficos e imágenes. 
6.1. Explica cómo los factores modifican los elementos del clima en España y en 
concreto en las diferentes comunidades autónomas. 
7.1. Elabora diferentes climogramas de España y de las diferentes comunidades 
autónomas. 

Práctica Elaboración e interpretación de climogramas y de mapas. Comentario de 
imágenes. 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1 
CCL 

2 
CMCT 

3 
CD 

4 
CPAA 

5 
CSC 

6 
SIE 



 

 

 

1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y 
comunicar los contenidos referidos al relieve terrestre, los ríos y los climas. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
utilización del lenguaje matemático en el cálculo de temperaturas, de 
precipitaciones, el índice de aridez de Gaussen, las escalas, los caudales, 
longitud y latitud. 
Familiarizarse con el trabajo científico en materias como la meteorología, 
botánica, cartografía… 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información por medio de las 
TIC. 

4. Competencia aprender a aprender: Adquisición de destrezas en el análisis de 
gráficos, análisis de imágenes, interpretación de mapas… 
Aprendizaje colaborativo a través de trabajos de grupo. 

5. Competencia social y ciudadana: concienciar de la importancia del respeto 
medioambiental ante los efectos negativos del campo climático: aumento del 
nivel del mar por el deshielo, calentamiento global y sus efectos negativos 
para la vida humana y para el medioambiente. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: fomentar el espíritu crítico 
sobre la forma en que la humanidad altera el medio físico (ríos, costas, 
relieve, etc.). 

Procedimiento
s de 

evaluación 

• Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 
tareas). 

• Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 
• Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, ejercicios de 
aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas: 
‒ Número de errores en la realización de 

las pruebas o actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
‒ Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 
‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (observable) 
‒ Preguntas orales, participación 

en clase, presentación e interés 
en la elaboración de tareas. 

‒ En el control de las tareas 
diarias se debe observar si 
están bien, mal, lo entiende o 
no lo entiende por medio del 
análisis del cuaderno o de los 
trabajos del alumno. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para 
motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 
experiencia diaria y personal. 

‒ Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso 
de tablas de datos, o gráficas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello 
se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 
posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 
necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el 
exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas 
las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha 
aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 



 

 

facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 
cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 
criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del 
conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

 



 

 

 

Unidad didáctica 7: La población y la ciudad Temporalización: 1.er trimestre 

Contenidos de 
la Unidad 
didáctica 

La población mundial. Reparto desigual y factores que lo explican. 

Movimientos naturales. Las migraciones: evolución y tendencias. 

Desarrollo sostenible. 

La ciudad y el proceso de urbanización. 

Las desigualdades socioeconómicas en el mundo. 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
1. La distribución de la población mundial 
2. La población europea y española 
3. Los movimientos naturales de población 
4. Los movimientos migratorios y sus causas 
5. Los tipos de migraciones 
6. Las oleadas migratorias actuales 
7. Los desplazados forzosos 
8. La estructura de la población (edad y sexo) 
9. La estructura laboral de la población 
10. La ciudad: concepto y evolución histórica 
11. La estructura urbana 
12. Las funciones de la ciudad 
13. El crecimiento de las ciudades 
14. Las ciudades en los países menos desarrollados 
15. Las ciudades en Europa y España 
16. Los problemas urbanos: la ciudad sostenible 
Mi proyecto: Nos vamos de romería 
Primera etapa: Conocemos la población de Roma 
Segunda etapa: Estudiamos la ciudad de Roma 

Criterios 
específicos 

para la 
evaluación de 

la Unidad 
didáctica 

1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica 
y evolución, así como los movimientos migratorios. 
2. Conocer la organización territorial de España. 
3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta 
España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas. 
4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e 
insular. 
5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos 
por comunidades autónomas. 
6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de 
ocupación del espacio urbano. 
7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y políticas de población. 
9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. 
10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de 
población y las migraciones. 
17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario. 
18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la 
economía de sus regiones. 
21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y 
políticos. 



 

 

Indicadores de 
logro de los 

estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes comunidades 
autónomas. 1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las 
últimas tres décadas. 
6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, 
ayudándose de Internet o de medios de comunicación escrita. 
7.1. Explica las características de la población europea. 7.2. Compara entre países 
la población europea según su distribución, evolución y dinámica. 
9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente. 
9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa. 
10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente 
pobladas. 10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, 
dice a qué país pertenecen y explica su posición económica. 10.3. Explica el 
impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida. 
12.1. Define «desarrollo sostenible» y describe conceptos clave relacionados con 
él. 17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en 
soportes virtuales o analógicos que reflejen información económica y 
demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos elegidos. 
18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población 
urbana en el mundo. 
21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones 
de pobreza. 21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi. 

Pasos del 
Proyecto 

Mi proyecto: Nos vamos de romería 
Primera etapa: Conocemos la población de Roma. 
Segunda etapa: Estudiamos la ciudad de Roma. 

Práctica Elaboración e interpretación de pirámides de población y de otros gráficos. 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1 
CCL 

2 
CMCT 

3 
CD 

4 
CPAA 

5 
CSC 

6 
SIE 

 

1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y 
comunicar los contenidos referidos a la población y a las ciudades. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
utilización del lenguaje matemático en el cálculo de tasas relacionadas con el 
estudio demográfico (natalidad, mortalidad, fecundidad, etc.). 
Utilización del lenguaje matemático para trabajar con fórmulas numéricas 
como la densidad de población, la tasa de urbanización, etc. 
Familiarizarse con el trabajo científico en materias como la estadística que es 
un instrumento que nos ayuda a realizar gráficos y a realizar pronósticos de 
tendencias demográficas o urbanísticas. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información por medio de las 
TIC. 

4. Competencia aprender a aprender: adquisición de destrezas en el análisis de 
gráficos, análisis de imágenes, interpretación de mapas, análisis y 
comentarios de texto… 
Aprendizaje colaborativo a través de trabajos de grupo. 

5. Competencia social y ciudadana: concienciar de la importancia de la 
sostenibilidad y el respeto medioambiental; ante los efectos negativos del 
aumento de población y del crecimiento de la vida urbana, que acentúan el 
deterioro medioambiental. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: fomentar el espíritu crítico 
sobre la forma en que la humanidad altera el medio físico (las ciudades, la 
presión demográfica, etc.). 



 

 

Procedimiento
s de 

evaluación 

• Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 
tareas). 

• Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 
• Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 
aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

• Valoración de los materiales elaborados para exposiciones: PowertPoint, 
montajes con Movie-Maker. 

• Valoración de los materiales elaborados como contribución al aprendizaje del 
grupo de compañeros: mapas, ejes cronológicos, gráficos, etc. (interesa más el 
aspecto cualitativo que el cuantitativo). 

Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas: 
‒ Número de errores en la realización 

de las pruebas o actividades 
escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas 
pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con 
las NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas 

en el comportamiento del alumno 
en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

Evidencia (observable) 
‒ Preguntas orales, participación en 

clase, presentación e interés en la 
elaboración de tareas. 

‒ En el control de las tareas diarias se 
debe observar si están bien, mal, lo 
entiende o no lo entiende por medio 
del análisis del cuaderno o trabajos 
del alumno. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para 
motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar los conocimientos previos, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 
experiencia diaria y personal. 

‒ Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso 
de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de 
montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el 
cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello 
se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 
posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 
necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el 
exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas 
las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha 
aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 
facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 
cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 
criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del 
conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

 



 

 

 

Unidad didáctica 8: Las actividades humanas Temporalización: 2º trimestre 

Contenidos de 
la Unidad 
didáctica 

Actividades humanas: áreas productoras del mundo. Sistemas económicos. 
Sectores económicos. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. 
Desarrollo sostenible. 

Espacios geográficos según su actividad económica. 

El sector primario. Tipos de paisajes agrarios. Explotación forestal y marina. 

El sector secundario. Factores de localización y deslocalización industrial. Fuentes 
de energía. Grandes áreas industriales. 

El sector terciario. Importancia del sector servicios. Infraestructura, sistemas y 
evolución del transporte. El turismo: desarrollo, evolución y áreas turísticas. 

Las desigualdades socioeconómicas en el mundo. 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
1. La actividad económica 
2. Los agentes económicos 
3. Los recursos naturales 
4. Los paisajes agrarios 
5. Los tipos de agricultura 
6. La ganadería 
7. La pesca y la acuicultura 
8. Las fuentes de energía no renovables 
9. Las fuentes de energía renovables 
10. Los tipos de industria y factores de localización 
11. Las regiones industriales 
12. La industria en Europa y en España 
13. El sector terciario. El comercio 
14. Los transportes 
15. El turismo 
16. Las telecomunicaciones y la terciarización 
17. La globalización y las desigualdades 
18. El desarrollo sostenible 
Mi proyecto: Todos los caminos conducen a Roma 
Primera etapa: Somos turistas 
Segunda etapa: Preparamos el presupuesto 

Criterios 
específicos 

para la 
evaluación de 

la Unidad 
didáctica 

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres 
sectores, identificando distintas políticas económicas. 
11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 
12. Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus implicaciones. 
13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 
14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo. 
15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. 
16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del 
sector primario y secundario. Extraer conclusiones. 
19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes 
países y sacar conclusiones. 
20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio 
desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 



 

 

Indicadores de 
logro de los 

estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes. 
7.1. Explica las características de la población europea. 
8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 
10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a qué 
país pertenecen y explica su posición económica. 10.3. Explica el impacto de las 
oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida. 
11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 
12.1. Define «desarrollo sostenible» y describe conceptos clave relacionados con 
él. 
13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes 
masas boscosas del mundo. 13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales 
zonas productoras de minerales en el mundo. 13.3. Localiza e identifica en un 
mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en el 
mundo.13.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas. 
14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países 
más industrializados del mundo. 14.2. Localiza e identifica en un mapa las 
principales zonas productoras y consumidoras de energía en el mundo. 
15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y 
otro ganadero desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae 
conclusiones. 
16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el 
grado de desarrollo que muestran estos datos. 
17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en 
soportes virtuales o analógicos que reflejen información económica y 
demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos elegidos. 
18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel 
internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas 
de intercambio. 
19.1. Comparar las características del consumo interior de países como Brasil y 
Francia. 
20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para 
explicar el funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las 
zonas comerciales. 
21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones 
de pobreza. 21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi. 

Pasos del 
Proyecto 

Mi proyecto: Todos los caminos conducen a Roma 
Primera etapa: Somos turistas 
Segunda etapa: Preparamos el presupuesto 

Práctica 
  Elaboración e interpretación de gráficos lineales, de barras, circulares, etc. 
  Elaboración de mapas de coropletas. 
  Búsqueda y tratamiento de la información económica. 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1 
CCL 

2 
CMCT 

3 
CD 

4 
CPAA 

5 
CSC 

6 
SIE 



 

 

 

1. Competencia en comunicación lingüística: Saber argumentar, explicar y 
comunicar los contenidos relacionados con el estudio de la geografía 
económica: sectores productivos, sistemas económicos, etc. 

2. Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología: 
Utilización del lenguaje matemático en el cálculo de tasas relacionadas con el 
estudio de la geografía económica: (PIB, PIB per cápita, inflación, tasa de 
paro, etc.). 
Utilización del lenguaje matemático para trabajar con fórmulas numéricas o 
para calcular porcentajes de producción por sectores económicos. 
Familiarizarse con el trabajo científico en materias como la estadística que es 
un instrumento que nos ayuda a realizar gráficos a partir de datos 
cuantitativos económicos. 

3. Competencia digital: Búsqueda y selección de información por medio de las 
TIC. 

4. Competencia aprender a aprender: Adquisición de destrezas en el análisis de 
gráficos, análisis de imágenes, interpretación de mapas, análisis y 
comentarios de texto… 
Aprendizaje colaborativo a través de trabajos de grupo. 

5. Competencia social y ciudadana: Concienciar de la importancia de la 
sostenibilidad y el respeto medioambiental; ante los efectos negativos de 
muchas de las actividades productivas humanas (industria, energías fósiles, 
transportes, etc.), que acentúan el deterioro medioambiental. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Fomentar el espíritu crítico 
sobre la forma en que la humanidad altera el medio físico (las ciudades, la 
presión demográfica, etc.). 

Procedimiento
s de 

evaluación 

• Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 
tareas). 

• Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 
• Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 
aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

• Valoración de los materiales elaborados para exposiciones: PowertPoint, 
montajes con Movie-Maker. 

• Valoración de los materiales elaborados como contribución al aprendizaje del 
grupo de compañeros: mapas, ejes cronológicos, gráficos, etc. (interesa más el 
aspecto cualitativo que el cuantitativo). 

Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas: 
‒ Número de errores en la realización de las 

pruebas o actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
‒ Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 
‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (observable) 
‒ Preguntas orales, 

participación en clase, 
presentación e interés en la 
elaboración de tareas. 

‒ En el control de las tareas 
diarias se debe observar si 
están bien, mal, lo entiende 
o no lo entiende por medio 
del análisis del cuaderno o 
trabajos del alumno. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para 
motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 
experiencia diaria y personal. 



 

 

‒ Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso 
de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de 
montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el 
cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello 
se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 
posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 
necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el 
exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas 
las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha 
aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 
facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 
cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 
criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del 
conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

 



 

 

 

Unidad didáctica 9: La Edad Moderna Temporalización: 3.er trimestre 

Contenidos de 
la Unidad 
didáctica 

La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior 

El arte Renacentista 

Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de 
América 

Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón 

Los Austria y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las «guerras de religión», las 
reformas protestantes y la Contrarreforma católica 

El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias parlamentarias y absolutas. 
La guerra de los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y 
Carlos II 
El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
1. El fin de la Edad Media 
2. El mundo moderno: cambios y nuevos caminos 
3. Los descubrimientos geográficos 
4. Las monarquías autoritarias 
5. La unidad dinástica de Castilla y Aragón 
6. El Renacimiento y el Humanismo 
7. Carlos I de España y V de Alemania 
8. La política exterior de Carlos V 
9. La América precolombina 
10. Conquista y colonización de América 
11. La Reforma protestante y la Contrarreforma católica 
12. El reinado de Felipe II (1556-1598)a 
13. Felipe II y Europa 
14. El arte del Renacimiento I: Quattrocento italiano 
15. El arte del Renacimiento II: Cinquecento italiano 
16. La expansión del arte renacentista 
17. El siglo XVII en Europa y en España 
18. Europa en la segunda mitad del siglo XVII 
19. El arte barroco en Italia 
20. El arte barroco en España 
21. El Barroco en Europa: arquitectura y escultura 
22. El Barroco en Europa: pintura 
Mi proyecto: Visitamos los tesoros artísticos de Roma 
Primera etapa: El arte del Renacimiento en Roma 
Segunda etapa: La Roma barroca 

Criterios 
específicos 

para la 
evaluación de 

la Unidad 
didáctica 

30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. 
31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en 
Europa. 
32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y 
científicos del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 
33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre 
la Edad Media y la Edad Moderna. 
34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias. 
35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías 
modernas. 
36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los 



 

 

siglos XVI y XVII en Europa. 
37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. 
38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. Utilizar el 
vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

Indicadores de 
logro de los 

estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

30.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las 
sociedades medievales europeas. 
31.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, 
Renacimiento, Barroco, Absolutismo). 31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y 
del Humanismo en la historia europea, a partir de diferente tipo de fuentes 
históricas. 
32.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época. 
33.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el 
mundo. 
34.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América 
para los europeos, a su conquista y a su colonización. 34.2. Sopesa 
interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América. 
35.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, 
parlamentarios y absolutos. 
36.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras 
como la de los Treinta Años. 
37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en 
su contexto. 
38.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. 

Pasos del 
Proyecto 

Mi proyecto: Visitamos los tesoros artísticos de Roma 
Primera etapa: El arte del Renacimiento en Roma 
Segunda etapa: La Roma barroca 

Práctica Análisis y comentario de imágenes de arte (arquitectura, escultura y pintura). 
Comentarios de texto. 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1 
CCL 

2 
CMCT 

3 
CD 

4 
CPAA 

5 
CSC 

6 
SIE 

7 
CEC 



 

 

 

1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y 
comunicar los contenidos relacionados con el estudio de la Historia 
Moderna: aspectos socioeconómicos, políticos, religiosos, ideológicos y 
culturales. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
utilización del lenguaje matemático en las nomenclaturas temporales, 
utilizando el número árabe para la expresión de años y el número romano 
para la expresión de los siglos). 
Familiarizarse con la evolución de la ciencia a lo largo de la historia a través 
del estudio de personalidades científicas como Leonardo da Vinci, Galileo, 
etc. o estudiando los adelantos científicos que hicieron posible los 
descubrimientos geográficos y las mejoras de la navegación. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información por medio de las 
TIC. 

4. Competencia aprender a aprender: Adquisición de destrezas en el análisis de 
imágenes de arte, interpretación de mapas, análisis y comentarios de texto… 
Aprendizaje colaborativo a través de trabajos de grupo. 

5. Competencia social y ciudadana: concienciar de la importancia del 
patrimonio cultural y artístico de un país o una ciudad y del respeto que se 
merecen todos los pueblos y culturas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: fomento del espíritu crítico 
sobre la forma en que descuidamos nuestro legado cultural y patrimonial 
que tanto nos enseña sobre nuestro pasado y nos explica el porqué de 
nuestro presente. 

7. Conciencia y expresiones culturales: la competencia en conciencia y 
expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con 
espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza 
y patrimonio de los pueblos. Al estudiar el Renacimiento y el Barroco, y sus 
muchas manifestaciones que tenemos presentes en España (arquitectónicas, 
escultóricas y pictóricas). El alumno debe comprender que muchos turistas 
asumen grandes gastos económicos por disfrutar de placer de observar un 
cuadro en el Museo del Prado o ver una iglesia o palacio en cualquier ciudad 
española. 

Procedimiento
s de 

evaluación 

• Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 
tareas). 

• Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 
• Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 
aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas: 
‒ Número de errores en la realización de 

las pruebas o actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
‒ Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 
‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas en 

el comportamiento del alumno en 
clase, incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (Observable) 
‒ Preguntas orales, 

participación en clase, 
presentación e interés en la 
elaboración de tareas. 

‒ En el control de las tareas 
diarias se debe observar si 
están bien, mal, lo entiende o 
no lo entiende por medio del 
análisis del cuaderno o 
trabajos del alumno. 



 

 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para 
motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 
experiencia diaria y personal. 

‒ Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso 
de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de 
montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el 
cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello 
se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 
posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 
necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el 
exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas 
las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha 
aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 
facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 
cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 
criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del 
conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

 
8. Programación de aula  de la asignatura de Lengua Valenciana . 
Esta asignatura pertenece al ámbito lingüístico del grupo PMAR en la Comunidad Valenciana.  No 
hay material exclusivo de esta asignatura, así que se ha decidido utilizar el libro de texto ordinario 
de 3º de ESO  adaptándolo a los criterios de calificación y metodología  arriba indicados en las 
asignaturas de Castellano y Sociales. 
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INTRODUCCIÓ 

 

Justificació de la programació 

La inclusió de l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura en el currículum de l’Educació 

Secundària Obligatòria respon a la necessitat de desenrotllar la competència comunicativa de l’alumnat, 

entesa en tots els vessants: pragmàtic, lingüístic, sociolingüístic i literari. Així, d’una banda, ha d’aportar-li 

ferramentes i coneixements necessaris per a moure’s satisfactòriament en qualsevol situació comunicativa 

de la vida acadèmica, familiar, social i professional, i, d’una altra banda, ha de servir per a  la consolidació 

de la competència comunicativa necessària en tots els àmbits de la vida adulta 

Els continguts, criteris d’avaluació i competències clau de Valencià: Llengua i Literatura s’organitzen 

en quatre blocs. Esta divisió no pretén jerarquitzar els aprenentatges, sinó organitzar les destreses bàsiques 

que ha de conéixer l’alumnat, usuari de la llengua, per a ampliar, de manera progressiva, la seua capacitat 

per a interactuar, comprendre i expressar-se oralment i per escrit, a més de millorar la seua educació 

literària. En este sentit, les habilitats lingüístiques, els continguts de llengua i  els de literatura que 

pertanyen a cada un dels blocs, s’interelacionen i conformen l’assignatura com un tot integrat. Amb això es 

pretén consolidar la base que servisca per a l’aprenentatge al llarg de la vida, ja que les habilitats 

lingüístiques i el coneixement purament conceptual de la llengua seran elements necessaris una vegada 

acabada esta etapa formativa per a obtindre informació, comunicar-se i continuar aprenent. D’altra banda, 

cal remarcar que, en cada bloc, els elements curriculars es presenten en una progressió creixent i graduada 

al llarg de l’etapa educativa, a partir del nivell assolit al final de l’Educació Primària. 

Així doncs, el bloc 1, “Comunicació oral: escoltar i parlar”, presenta continguts  necessaris  perquè 

l’alumnat adquirisca les habilitats per a comunicar amb precisió les pròpies idees, construïsca discursos 

orals elaborats adequats al context comunicatiu en què s’utilitzen i escolten de manera activa, interpretant 

correctament les idees de la resta. També es presenta en este bloc la interacció oral  com  una destresa 

bàsica en les relacions humanes i que ocupa tots els àmbits, des del personal fins a l’acadèmic, passant pel 

professional i l’administratiu. 

El bloc 2, “Comunicació escrita: llegir i escriure”, fomenta el desenrotllament de la lectura i 

l’escriptura. Estos processos són bàsics en la posada en marxa de la resta de processos cognitius que elabora 

el coneixement del món, d’un mateix i dels altres. Són, per tant, dos ferramentes clau en l’adquisició de 

nous aprenentatges durant tota la vida. L’enfocament comunicatiu en el procés d’ensenyament-

aprenentatge de la llengua provoca que les activitats relacionades amb la comprensió i la redacció de textos 

de diversos àmbits i la realització de projectes d’aprenentatge, de forma individual o en equips cooperatius, 

siguen elements metodològics bàsics en este bloc. A més, s’hi inclouen els temes transversals que han 

d’estar presents en el currículum. 

El bloc 3, “Coneixement de la llengua”, es basa en la necessitat de reflexionar sobre els elements 

que conformen la llengua i sobre els mecanismes lingüístics que regixen la comunicació, és a dir, 

sistematitza l’aprenentatge dels elements lingüístics necessaris per a utilitzar correctament les destreses 

lingüístiques a què s’ha fet referència anteriorment. 

El quart bloc és “Educació literària”, amb la qual es pretén aconseguir que l’alumnat es convertisca, 

de manera progressiva, en lectors competents. Per este motiu s’alternen les propostes de lectura, 

comprensió i interpretació d’obres literàries pròximes als seus gustos personals i a la seua maduresa 

cognitiva, amb la de textos literaris que aporten coneixements bàsics sobre algunes de les fites clau de la 



 

 

literatura. En este punt cal assenyalar que la progressió en l’estudi de la literatura s’entén com l’aproximació 

als gèneres literaris a partir d’una selecció de textos agrupats al voltant dels grans temes i tòpics universals 

en els dos primers cursos que conclou en tercer i quart amb una visió cronològica que comprén des de 

l’edat mitjana fins al segle XXI. Així, la literatura es planteja com a font de gaudi personal  i com a font de 

coneixement, ja que es relaciona amb altres arts com ara la pintura, l’escultura, el cine, la música i inclús la 

ciència.



 

 

 

 

L’organització dels elements curriculars de l’assignatura es basa en el tractament integrat de les 

llengües del currículum, enfocament metodològic que respon a la concepció plurilingüe del sistema 

educatiu valencià, en què conviuen dos llengües cooficials amb, almenys, una llengua estrangera, i totes 

són al mateix temps objecte i instrument d’aprenentatge. Per este motiu, es presenten els criteris 

d’avaluació i els continguts específics de cada una de les dos llengües i els criteris d’avaluació i els contiguts 

comuns a les dos. El fet que es presenten continguts comuns, de tipus cognitiu, que es relacionen 

principalment amb els processos que intervenen en la lectura i l’escriptura, facilita la planificació de tasques 

i estratègies d’aprenentatge que  permeten realitzar  transferències  lingüístiques en funció de quina siga la 

L1 o la L2 del centre, tenint en compte el projecte lingüístic d’este. En este sentit, són fàcilment transferibles 

a les llengües estrangeres, una vegada que s’ha consolidat el codi oral  o escrit, la qual cosa facilita 

l’aprenentatge. 

Així mateix, la redacció dels criteris d’avaluació es basa en una estructura fàcilment recognoscible 

que configura xicotetes situacions d’avaluació que, en molts casos, respon a situacions reals. Per a això, en 

primer lloc es presenta el procés que es pretén avaluar, amb diferents nivells de complexitat, associat a un 

contingut (conceptual, procedimental i actitudinal). Tant el procés com el contingut estan tancats per la 

naturalesa de l’execució (la manera, el context, l’objectiu), que ajuda a delimitar les situacions en què es 

realitza el procés sobre el contingut que s’aprén. 

Esta redacció dels criteris d’avaluació de Valencià: Llengua i Literatura permet realitzar una 

selecció ajustada de procediments i instruments d’avaluació, bàsicament escales d’observació i de 

valoració aplicades a productes lingüístics, orals i escrits, sobre temes i àmbits diversos o sobre la literatura. 

En este sentit, l’ús del portfolio en les pràctiques de les habilitats expressives com a recurs d’avaluació i de 

reflexió crítica sobre què s’ha aprés i com s’ha aprés, és determinant en l’avalució del procés 

d’aprenentatge i en l’autoavaluació de l’alumnat. A més, la creació d’un portfolio de lectura permetrà 

l’alumnat recopilar i avaluar tots els elements relacionats amb les lectures: fitxes, resums, gravacions 

d’exposicions orals, infografies, etc. 

La seqüenciació dels continguts i els criteris d’avaluació de forma progressiva i diferenciada 

possibilita la identificació i l’avaluació dels aprenentatges bàsics de cada nivell, amb la qual cosa  es facilita 

les funcions del docent en el tractament de l’atenció a la diversitat i en la realització d’adaptacions 

curriculars per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, i també en facilita la inclusió en   el 

medi escolar i social. D’altra banda, l’avanç seqüenciat, progressiu i acumulatiu al llarg dels quatre cursos 

de l’ESO permet que els aprenentatges bàsics de cada nivell incloguen els del nivell  anterior encara que 

estos no apareguen detallats. D’esta manera, s’aconseguix l’adquisició dels coneixements i processos que 

apareixen en els estàndards d’aprenentatge avaluables presentats en el en Reial Decret 1105/2014, de 26 

de desembre, pel qual s’estableix el currículum bàsic de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat, 

sense haver d’orientar el procés d’ensenyança-aprenentatge directament a aconseguir-ho. 

L’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura contribuïx en essència a l’adquisició de la 

competència en comunicació lingüística per part de l’alumnat. I si la comunicació és un dels pilars de la 

convivència social, el desenrotllament de la competència comunicativa ha d’anar estretament lligat al 

desenrotllament de la competència social i ciutadana. El plantejament bàsicament procedimental de 

l’assignatura implica que l’aprenentatge de les habilitats lingüístiques necessàries perquè es produïsca la 

comunicació contribuïsca a la comprensió de les experiències col·lectives i de l’organització i el 

funcionament del passat i present de les societats. A més, en molts casos, es plantegen situacions 

d’aprenentatge estretament lligades a la realitat social del món actual, els seus conflictes i motivacions,  els 

elements que són comuns i els que són diferents, així com els espais i territoris en què es desenrotlla  la 



 

 

vida dels grups humans, i els seus èxits i problemes, per a comprometre’s personalment i col·lectivament a 

millorar-los, i participar així, de manera activa, eficaç i constructiva, en la vida social i professional. Així 

doncs, per mitjà de l’organització d’equips de treball cooperatius s’hi  incorporen  formes de comportament 

individual que capaciten les persones per a conviure en una societat cada vegada més plural, dinàmica, 

canviant i complexa. L’alumnat, alhora que aprén a comunicar-se, aprén    a



 

 

 

 

cooperar, a comprometre’s i a afrontar els conflictes, a prendre perspectiva, a desenrotllar la percepció de 

l’individu en relació a la seua capacitat per a influir en l’àmbit social i a elaborar argumentacions basades 

en evidències. És a dir, aprén a posar-se en el lloc de l’altre, acceptar les diferències, ser tolerant i respectar 

els valors, les creences, les cultures i la història personal i col·lectiva dels altres. 

Però, a més, l’assignatura també contribuïx a l’adquisició de la competència d’aprendre a 

aprendre, ja que des de tots els blocs de contingut es desenrotllen tècniques i estratègies que afavorixen 

el coneixement dels processos mentals a què s’entreguen les persones quan aprenen, a més del 

coneixement sobre els processos d’aprenentatge, així com el desenrotllament de la destresa de regular i 

controlar l’aprenentatge que es du a terme. 

D’altra banda, l’adquisició de la competència digital es fa patent a través del l’ús creatiu, crític i 

segur de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) aplicades a l’aprenentatge, la inclusió i la 

participació en la societat. Implica, a més, l’adquisició d’una sèrie de coneixements, habilitats i actituds 

derivats dels canvis produïts sobre la lectura i l’escriptura per l’aplicació de les TIC i la  generació  d’entorns 

virtuals, no sols d’aprenentatge, sinó també d’interacció social. En este sentit, els continguts de Valencià: 

Llengua i Literatura es relacionen amb coneixements del llenguatge específic bàsic: textual, numèric, icònic, 

visual, gràfic i sonor, així com les seues pautes de descodificació i transferència. A més, s’incidix en el 

coneixement i ús de les principals aplicacions informàtiques necessàries per a l’accés a les fonts i el 

processament de la informació, i, com a conseqüència d’estos, també s’aborda el coneixement dels drets i 

les llibertats que assistixen a les persones en el món digital. El treball de les habilitats de comprensió oral i 

lectora inclou el desenrotllament de destreses relacionades amb la busca, l’accés i el processament de la 

informació. Per la seua banda, les habilitats d’expressió oral i escrita impliquen el domini de destreses 

bàsiques d’ús de la informació i creació de continguts en l’àmbit personal, acadèmic, social i professional. 

En tots els casos s’incidix en el coneixement dels riscos associats a l’ús de les tecnologies i de recursos en 

línia i les estratègies actuals per a evitar-los. És a dir, s’ensenya a identificar  els comportaments adequats 

en l’àmbit digital per a protegir la informació, pròpia i d’altres persones, així com conéixer els aspectes 

addictius de les tecnologies. 

També esta matèria contribuïx a l’adquisició de la competència, en el sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor, la qual implica la capacitat de transformar les idees en actes. La comunicació es basa justament 

en la transmissió d’idees i coneixements a través d’actes comunicatius que tenen lloc en determinats 

àmbits d’ús (personal, acadèmic, social i professional). Per tant, si plantegem cada situació de comunicació 

com un problema o un repte a què s’ha d’enfrontar l’usuari de la llengua, podem afirmar que en cada cas 

s’ha de prendre consciència de la situació en la qual s’ha d’intervindre o que  cal resoldre. Per tant, el 

parlant ha de saber triar, planificar i gestionar els coneixements, destreses o habilitats i actituds necessaris 

amb criteri propi, a fi d’aconseguir l’objectiu previst. En la realització de les activitats comunicatives es 

promou el desenrotllament d’actituds que afavorixen la iniciativa emprenedora, la capacitat de pensar de 

forma creativa, de gestionar el risc i de manejar la incertesa per mitjà del desenrotllament de destreses o 

habilitats com la capacitat d’anàlisi; la capacitat de planificació, organització, gestió i presa de decisions; la 

capacitat d’adaptació al canvi i de resolució de problemes; la comunicació, presentació, representació i 

negociació efectives; l’habilitat per a treballar, tant individualment com dins d’un equip; la participació; la 

capacitat de lideratge i delegació; el pensament crític i el sentit de la responsabilitat; l’autoconfiança; 

l’avaluació, i l’autoavaluació. 

D’altra banda, la competència en consciència i expressió cultural implica conéixer, comprendre, 

apreciar i valorar amb esperit crític, amb una actitud oberta i respectuosa, les diferents manifestacions 

culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi personal, i considerar-les com a part de 



 

 

la riquesa i patrimoni dels pobles, als quals contribuïxen els continguts del bloc “Educació literària”. A més 

de l’aprenentatge dels elements literaris, es proposa el desenrotllament de la creativitat, que es relaciona 

amb la capacitat estètica i creadora, i el domini d’aquelles capacitats relacionades amb els diferents codis 

artístics i culturals, per a poder utilitzar-les com a mitjà de comunicació i expressió personals. Tot això per 

a despertar en l’alumnat l’interés per la participació en la vida cultural i per contribuir a la conservació del 

patrimoni cultural i artístic, tant de la comunitat pròpia com d’unes  altres



 

 

 

 

comunitats. 

Des del punt de vista metodològic, es proposa l’enfocament comunicatiu com a plantejament 

didàctic bàsic per a l’aprenentatge i l’avaluació. El fet de desenrotllar la  competència  comunicativa suposa 

adquirir coneixements a través de la pràctica i la participació actives en àmbits socials que, com a tals, es 

poden desenrotllar tant en el context educatiu formal, a través del currículum, com en els contextos 

educatius no formals i informals. En este sentit, s’han de dissenyar tasques o situacions d’aprenentatge 

que possibiliten, imiten o reproduïsquen de la manera més fidel possible situacions reals d’interacció, 

comprensió i expressió oral i escrita, de manera que els estudiants puguen aplicar els coneixements 

apresos. 

Tenint com a objectiu últim que tot l’alumnat, sense exclusions, adquirisca els millors 

aprenentatges possibles, és de gran rellevància que incorporem en les nostres aules els últims avanços 

que la ciència educativa i social desenrotlla en relació a la millora de l’aprenentatge de la infància i joventut. 

Només així podrem consolidar el dret a l’educació de tots i totes,  la millor educació possible  per a cada un 

d’ells i elles. 

Per això, amb poques paraules, l’aprenentatge dialògic entén que les persones aprenem a partir 

de les interaccions amb unes altres persones, és a dir, que construïm el coneixement, en primer lloc, des 

d’un pla intersubjectiu, des d’un àmbit social, i, progressivament, l’interioritzem amb un coneixement 

propi, intrasubjectiu. Per mitjà del diàleg, transformem les relacions, el nostre entorn i el nostre propi 

coneixement. Per tant, sota esta concepció de l’aprenentatge, l’alumnat, per a aprendre, necessita situacions 

d’interacció. Però no sols necessiten un gran nombre d’interaccions i que estes siguen diverses, sinó que, 

a més, el diàleg que s’establisca ha d’estar basat en una relació d’igualtat i no de poder, la qual cosa significa 

que tots i totes tenim coneixement per a aportar. Són estos espais d’interacció els que l’escola ha d’assegurar 

si volem oferir una educació de qualitat. 

En este sentit, s’establirà un aprenentatge dialògic en la mesura que s’augmente al màxim 

l’aprenentatge instrumental, s’afavorisca la creació de sentit personal i social, es promoguen situacions 

d’aprenentatge impregnades de principis solidaris i en les quals la igualtat i la diferència siguen valors 

compatibles i mútuament enriquidors, tant instrumentalment com en nivells de cohesió social. 

A més, s’ha de tendir a un aprenentatge situat, que emfatitza la dimensió social dels processos 

d’adquisició de les competències, un aprenentatge vinculat a un determinat context cultural, social i de 

relacions, i a unes determinades tasques que les persones hauran de resoldre i que  els  permetran adquirir 

la competència necessària. Esta visió de l’aprenentatge contextualitzat o situat connecta amb una àmplia 

tradició de teories i pràctiques educatives que, en la societat de la informació, veuen reforçat el seu valor. El 

paper actiu i autònom dels alumnes conscients de ser responsables del seu aprenentatge ha de ser reforçat 

per una gran varietat de mètodes actius que faciliten la participació i implicació  d’estos, i l’adquisició i ús 

de coneixements en situacions reals que generen aprenentatges transferibles i duradors. 

Els mètodes actius poden recolzar-se en estructures d’aprenentatge cooperatiu, que asseguren la 

interacció entre iguals i amb altres membres de la comunitat educativa i l’entorn, de manera que, a través 

de la resolució conjunta de les tasques, els membres del grup desenrotllen noves habilitats i estratègies 

que puguen aplicar a situacions semblants en contextos formals i no formals. Es tracta de transformar les 

estructures d’aprenentatge individualistes, vinculades exclusivament a l’aprenentatge de continguts 

descontextualitzats, en estructures d’aprenentatge cooperatiu perfectament compatibles amb altres 

mètodes actius, i tots estos, amb l’aprenentatge de les competències. 



 

 

L’aprenentatge competencial, per la seua mateixa naturalesa, invita a esta integració metodològica 

que es recolza en les relacions dels diferents mètodes actius amb diverses maneres d’ensenyar continguts i 

processos, que són substancialment diferents, i que s’ensenyen vinculats als coneixements de les distintes 

àrees. Es poden mencionar ací distints models o  enfocaments metodològics (conductuals, 

constructivistes, socials o personals) o simplement mencionar exemples dels diversos enfocaments (anàlisi 

de tasques, simulació i/o joc de rols, estudi de casos, investigació  en l’entorn, estímul  de la creativitat, 

models personals per a l’augment de  l’autoestima, etc.) o    seqüències



 

 

 

 

didàctiques que es podrien utilitzar per a la programació de les unitats didàctiques (aprenentatge basat 

en projectes, aprenentatge basat en problemes, aprenentatge servici, etc.). 

En conclusió, l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura s’articula entorn d’una sèrie 

d’habilitats comunicatives, coneixements cognitivolingüístics, aptituds i actituds, que permeten a 

l’alumnat, d’una banda, seguir amb la seua formació acadèmica i al llarg de la vida i, d’una altra, adaptar- 

se als reptes que planteja la societat del coneixement. 

 

 

1.2.Contextualització 

El centre educatiu al qual va adreçada aquesta programació reuneix les següents característiques: 

Situat a Ibi en la comarca L’Alcoià, en un àmbit urbà. 

El centre compta amb 14 unitats d’ESO i 4 de Batxillerat. També s’imparteix un cicle formatiu. 

El claustre de professorat està format per 54 membres, 4 dels quals formen el Departament de 
Valencià amb altres 2 companys adscrits a altres departaments i que imparteixen la nostra 
matèria. 

L’alumnat és valencianoparlant, castellanoparlant i un percentatge mínim d’alumnes de 
diversa procedència. 

Es desenvolupen els programes PEV/PIP. 

Es duen a terme diferents programes d’atenció a la diversitat: PMAR per a respondre a les 
necessitats de l’alumnat que ho requeresca. 

Aquesta programació va adreçada als grups de quart de l’ESO amb alumnat heterogeni i que 
presenta diferents ritmes d’aprenentatge.



 

 

 

 

OBJECTIUS DE L’ETAPA VINCULATS AMB LA MATÈRIA 

 

 

Els objectius són les metes que guien els processos d’ensenyament-aprenentatge. Els objectius s’expressen 

en termes de capacitats, les quals han d’assolir els alumnes durant aquesta etapa del procés 

d’aprenentatge. Estan fixats per la LOE i concretats en el Decret 112/2007. 

La finalitat de l’Educació Secundària Obligatòria és el desenvolupament integral i harmònic de la persona 

en els aspectes intel·lectuals, afectius i socials. D’aquesta manera els diferents objectius es poden agrupar 

en: 

Cognitius: L’alumnat ha d’adquirir els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus 
aspectes humanístic, artístic, científic i tecnològic. 

Afectius: Cal que l’alumnat desenvolupe i consolide hàbits d’estudi i de treball individual i en 
equip. Ha d’enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les 
seues relacions amb els altres. 

Socials: Hem de preparar l’alumnat per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la seua 
inserció laboral i formar-lo per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadà. 

 

 

Objectius generals 

L’Educació Secundària Obligatòria ha de contribuir a desenvolupar en l’alumnat les capacitats que els 

permeten: 

Conéixer, assumir responsablement els seus deures, conéixer i exercir els seus drets en el 
respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i els 
grups, exercitar-se en  el diàleg afermant els drets humans i la igualtat de tracte i d’oportunitats 
entre dones i homes, com a valors comuns d’una societat plural i preparar-se per a l’exercici de 
la ciutadania democràtica. 

Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a 
condició necessària per a una realització eficaç de les tasques de l’aprenentatge i com a mitjà de 
desenvolupament personal. 

Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar 
la discriminació de les persones per raó de sexe o per qualsevol altra condició o circumstància 
personal o social. Rebutjar els estereotips que suposen discriminació entre homes i dones, o 
qualsevol manifestació de violència contra la dona. 

Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues relacions 
amb els altres, com també rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els 
comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes. 

Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per adquirir, amb 
sentit crític, nous coneixements. Adquirir una preparació bàsica en el camp de les tecnologies, 
especialment  les de la informació i la comunicació. 



 

 

Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s’estructura en diferents 
disciplines, així com conéixer i aplicar els mètodes per identificar els problemes en els diversos 
camps del coneixement i de l’experiència. 

Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, la 
iniciativa personal i la capacitat d’aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir 
responsabilitats.



 

 

 

 

Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en valencià i en castellà, textos i 
missatges complexos, i iniciar-se en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura. 

Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera apropiada. 

Conéixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història pròpies i dels altres, així com el 
patrimoni artístic i cultural. 

Conéixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, afermar els hàbits 
de cura i salut corporals i incorporar l’educació física i la pràctica de l’esport per afavorir el 
desenvolupament personal i social. Conéixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la  seua 
diversitat. Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, la cura dels éssers vius 
i el medi ambient, per contribuir a la seua conservació i millora. 

Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les distintes manifestacions artístiques, 
utilitzant diversos mitjans d’expressió i representació. 

 

 

A banda d’aquests, que es descriuen a la legislació d’àmbit estatal, la concreció del currículum valencià 

inclou els objectius següents: 

Adquirir els elements basics de la cultura, especialment en els seus aspectes humanístic, 
artístic, científic i tecnològic. 

Adaptar el currículum i els seus elements a les necessitats de cada alumne i alumna, de 
manera que es proporcione una atenció personalitzada i un desenvolupament personal i 
integral de tot l’alumnat, respectant els principis d’educació comuna i d’atenció a la 
diversitat de l’alumnat propis de l’etapa. 

Orientar l’alumnat i els seus representants legals, si es menor d’edat, sobre el progres 
acadèmic i la proposta d’itineraris educatius mes adequats per a cada alumne o alumna. 

Preparar l’alumnat per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la seua inserció laboral. 

Desenvolupar bones practiques que afavorisquen un bon clima de treball i la resolució 
pacifica de conflictes, així com les actituds responsables i de respecte pels altres. 

Desenvolupar una escala de valors que incloga el respecte, la tolerància, la cultura de 
l’esforç, la superació personal i la responsabilitat en la presa de decisions per part de 
l’alumnat, la igualtat, la solidaritat, la resolució pacifica de conflictes i la prevenció de la 
violència de gènere. 

Consolidar en l’alumnat hàbits d’estudi i de treball. 

Formar l’alumnat per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans. 

Desenvolupar metodologies didàctiques innovadores que incloguen l’aprenentatge 
cooperatiu, els projectes interdisciplinaris, l’ús de les tecnologies de la informació i la 
comunicació, així com la practica de l’educació inclusiva en l’aula. 

Basar la practica docent en la formació permanent del professorat, en la innovació 
educativa i en l’avaluació de la pròpia practica docent. 

Elaborar materials didàctics orientats a l’ensenyança i l’aprenentatge basats en 
l’adquisició de competències. 



 

 

Utilitzar el valencià, el castellà i les llengües estrangeres com a llengües vehiculars 
d’ensenyament, valorant les possibilitats comunicatives de totes estes, i garantint l’ús 
normal, la promoció i el coneixement del valencià.



 

 

 

 

Per tant, l’ensenyament de la llengua i la literatura en aquesta etapa tindrà com a objectiu el 

desenvolupament de les següents capacitats: 

Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de l’activitat social i cultural. 

Utilitzar el valencià i el castellà per a expressar-se oralment i per escrit, de manera coherent i 
adequada en cada situació de comunicació i en els diversos contextos de l’activitat social i 
cultural, per a prendre consciència dels propis sentiments i idees, i per a controlar la pròpia 
conducta. 

Utilitzar la llengua oral en l’activitat social i cultural de manera adequada a les distintes funcions 
i situacions de comunicació, adoptant una actitud respectuosa i de cooperació. 

Reconéixer les diverses tipologies dels textos escrits, i les seues estructures formals, per mitjà 
dels quals es produeix la comunicació amb les institucions públiques, les privades i les de la 
vida laboral, així com fer-ne un ús correcte. 

Utilitzar el valencià i el castellà per a adquirir nous coneixements, així com per a buscar, 
seleccionar i processar informació de manera eficaç en l’activitat escolar i per a redactar textos 
propis de l’àmbit acadèmic. 

Conéixer i valorar com a patrimoni de tots els espanyols la riquesa lingüística i cultural 
d’Espanya, i considerar, adequadament i amb respecte, les diferents situacions que originen les 
llengües en contacte en les comunitats bilingües. 

Apreciar les possibilitats extraordinàries que ofereix el castellà com a llengua comuna per a 
totes les espanyoles i els espanyols i per a les ciutadanes i els ciutadans dels països de parla 
castellana, com a vehicle de comunicació i vertebració d’una de les comunitats culturals més 
importants del món. 

Conéixer les diferents manifestacions i varietats del castellà, derivades de la seua expansió per 
Espanya i Amèrica, i valorar la unitat essencial de la llengua comuna per a tots els parlants de 
l’idioma. 

Comprendre i valorar, a partir del coneixement de la realitat sociolingüística, la necessitat de 
recuperar un ús normalitzat del valencià, símbol d’identitat cultural i mitjà irrenunciable per a 
entendre la realitat de l’entorn i accedir al patrimoni cultural propi. 

Analitzar els diferents usos socials del valencià i del castellà per a evitar els estereotips 
lingüístics que impliquen judicis de valor i prejudicis classistes, racistes o sexistes. 

Apreciar les possibilitats que ofereix el valencià, llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, 
com a vehicle de comunicació i de vertebració. 

Conéixer els principis fonamentals de la gramàtica del valencià i del castellà, i reconéixer les 
diferents unitats de la llengua i les seues combinacions. 

Aplicar, amb una certa autonomia, els coneixements sobre la llengua i les normes de l’ús 
lingüístic per a comprendre textos orals i escrits i per a escriure i parlar amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció, tant en valencià com en castellà. 

Comprendre textos literaris utilitzant els coneixements sobre les convencions de cada gènere, 
els temes i motius de la tradició literària i els recursos estilístics. Apreciar-ne les possibilitats 
comunicatives per a la millora de la producció personal. 

Aproximar-se al coneixement de mostres rellevants del patrimoni literari i valorar-lo com una 
manera de simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva en diferents contextos 
historicoculturals. 



 

 

Conéixer i distingir les principals èpoques artístiques i literàries, els seus trets característics, les 
obres, i les autores i els autors més representatius de cada època. Conéixer les obres i els 
fragments representatius de les literatures de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana. 



 

 

 

 

Interpretar i utilitzar la lectura i l’escriptura com a fonts de plaer, d’enriquiment personal i de 
coneixement del món, i consolidar hàbits lectors per mitjà de textos adequats a l’edat. 

Aprendre i utilitzar tècniques senzilles de maneig de la informació: recerca, elaboració i 
presentació amb l’ajuda dels mitjans tradicionals i l’aplicació de les noves tecnologies. 

Utilitzar, amb una autonomia progressiva, els mitjans de comunicació social i les tecnologies 
de la informació per a obtenir, interpretar i valorar informacions de diversos tipus i opinions 
diferents. 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETÈNCIES CLAU 

 

 

El terme competència indica la capacitat d’un individu per a reorganitzar allò aprés, per a transferir-ho a 

noves situacions i contextos. L’adjectiu clau indica la seua rellevància en el procés d’ensenyament- 

aprenentatge. Les competències exerceixen un paper d’enllaç entre la definició dels objectius i la selecció 

dels continguts. 

Les competències clau es caracteritzen perquè: 

Són d’aplicació en l’ensenyament obligatori. 

Constitueixen uns mínims que proporcionen tant als professors com als centres educatius 
referències sobre els principals aspectes en els quals cal centrar els esforços. 

S’insisteix en l’enfocament interdisciplinari en el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

Suposen la capacitat per a usar funcionalment els coneixements i les habilitats adquirits, la qual 
cosa implica comprensió, reflexió i discerniment. 

 

 

Les competències clau es classifiquen en bàsiques o disciplinars i transversals. 

 

 
Bàsique

s o 

disciplin

ars 

Competència en comunicació lingüística 

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 



 

 

 

 

 

 
Transversa
ls 

Competència digital 

Competència d’aprendre a aprendre 

Competències socials i cíviques 

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor 

Consciència i expressió cultural 

 

 

 

 

Contribució de l’àrea de valencià a l’adquisició de les competències clau 

 

 

L’àrea de Valencià: llengua i literatura té com a meta el desenvolupament de la capacitat per a interactuar 

de manera competent per mitjà del llenguatge en les diferents esferes de l’activitat social. Per tant, 

contribueix d’una manera decisiva al desenvolupament de tots els aspectes que constitueixen la 

competència en comunicació lingüística. És a dir, contribueix a adquirir les destreses necessàries en  les 

quatre grans macrohabilitats lingüístiques que es concreten en les següents microhabilitats:



 

 

 

 

DIMENSI
Ó 

ACTIVITA
TS 

 

COM
PREN
SIÓ 
ORAL 

Respondre qüestions sobre una determinada informació verbal. 

Expressar verbalment el contingut d’una audició o exposició oral. 

Desenvolupar verbalment la informació de textos, gràfics, dibuixos, imatges... 

Traduir a diferents codis la informació obtinguda oralment: escrits, esquemes, mapes 

conceptuals... 

Distingir la informació rellevant de la complementària. 

 

EXP
RES
SIÓ 
ESC
RITA 

Efectuar dictats apropiats al nivell. 

Realitzar resums dels continguts tractats. 

Elaborar composicions sobre temes d’actualitat social. 

Respondre per escrit qüestions plantejades. 

Copiar informació extreta de diferents fonts. 

Usar diferents fonts d’informació en l’elaboració dels escrits. 

 

COMP
RENSI
Ó 
ESCRIT
A 

Elaborar resums o mapes conceptuals. 

Expressar verbalment les idees principals d’un text escrit. 

Respondre qüestions plantejades sobre un text escrit. 

Expressar mitjançant diversos canals comunicatius la informació d’un text: cançons, 

expressió corporal... 

Usar diferents fonts d’informació per ampliar coneixements i vocabulari. 

 

EXP
RES
SIÓ 
OR
AL 

Llegir en veu alta, de manera individual i col·lectiva, sobre diversos temes. 

Debatre sobre qüestions relacionades amb l’actualitat i els interessos de l’alumnat. 

Planificar i efectuar exposicions i conferències orals individuals, en xicotet grup o en gran 

grup. 

Respondre verbalment a qüestions plantejades a classe. 

Produir missatges orals utilitzant diversos registres i fonts d’informació. 

 

 



 

 

A més, l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura també contribueix a l’adquisició de la resta de 

competències.



 

 

 

 

Relació de les competències clau amb els objectius d’àrea i els criteris d’avaluació 

 

 

OBJECTIUS D’ÀREA COMPETÈNCIA C. AVALUACIÓ 

Comprendre discursos orals i escrits en els 

diversos contextos de l’activitat social i 

cultural. 

Comunicació 

lingüística Aprendre 

a aprendre Socials i 

cíviques 

BL. 1.3 

Utilitzar el valencià i el castellà per  a expressar- 

se oralment i per escrit, de manera coherent i 

adequada en cada situació de comunicació i en 

els diversos contextos de l’activitat social i 

cultural, per a prendre consciència dels propis 

sentiments i idees, i per a controlar la pròpia 

conducta. 

Comunicació 

lingüística Aprendre 

a aprendre Socials i 

cíviques 

Sentit d’iniciativa i 

esperit emprenedor 

BL. 1.1, BL. 

1.2, 
BL. 1.3 

Utilitzar la llengua oral en l’activitat social i 

cultural de manera adequada a les distintes 

funcions i situacions de comunicació. 

Comunicació 

lingüística Aprendre 

a aprendre Socials i 

cíviques 

Sentit d’iniciativa i 

esperit emprenedor 

BL. 1.1, BL. 

1.5, 
BL. 1.6 

Reconéixer les diverses tipologies dels textos 

escrits, i les seues estructures formals, per 

mitjà dels quals es produeix la comunicació 

amb les institucions públiques, les privades i les 

de  la  vida laboral, així com fer-ne un ús 

correcte. 

Comunicació 

lingüística Aprendre 

a aprendre Socials i 

cíviques 

Sentit d’iniciativa i 

esperit emprenedor 

BL. 2.1, BL. 

2.2, 

Utilitzar el valencià i el castellà per a adquirir 

nous coneixements, així com per a buscar, 

seleccionar i processar informació de manera 

eficaç en l’activitat escolar i per a redactar 

textos propis de l’àmbit acadèmic. 

Comunicació 

lingüística Aprendre 

a aprendre Socials i 

cíviques 

Sentit d’iniciativa i 

esperit emprenedor 

BL. 2.1, BL. 

2.2, 
BL. 2.3, BL. 

2.4, 
BL. 2.5, BL. 

2.6, 
BL. 2.7, 

Conéixer i valorar com a patrimoni de tots els 

espanyols la riquesa lingüística i cultural 

d’Espanya, i considerar, adequadament i amb 

respecte, les diferents situacions que originen 

les llengües en contacte en les comunitats 

bilingües. 

Comunicació 

lingüística Socials i 

cíviques 

BL. 3.7 

Comprendre i valorar, a partir del  coneixement 

de la realitat sociolingüística, la necessitat de 

recuperar un ús normalitzat del valencià, 

símbol d’identitat  cultural  i  mitjà  

irrenunciable  per   a 

Comunicació 

lingüística Socials i 

cíviques 

BL. 3.7 



 

 

 

 

entendre la realitat de l’entorn i accedir al 

patrimoni cultural propi. 
  

Analitzar els diferents usos socials del valencià i 

del castellà per a evitar els estereotips 

lingüístics que impliquen judicis de valor i 

prejudicis classistes, racistes o sexistes. 

Comunicació 

lingüística Socials i 

cíviques 

BL. 3.7 

Apreciar les possibilitats que ofereix el valencià, 

llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, com  

a vehicle de comunicació i de vertebració. 

Comunicació 

lingüística Socials i 

cíviques 

BL. 3.7 

Conéixer els principis fonamentals de la 

gramàtica del valencià i del castellà, i 

reconéixer les diferents unitats de la llengua i 

les seues combinacions. 

Comunicació lingüística BL. 3.1 

Aplicar, amb una certa autonomia, els 

coneixements sobre la llengua i les normes de 

l’ús lingüístic per a comprendre textos orals i 

escrits i per a escriure i parlar amb adequació, 

coherència, cohesió i correcció. 

Sentit d’iniciativa i 

esperit emprenedor 

Aprendre a aprendre 

BL. 3.2 

Comprendre textos literaris utilitzant els 

coneixements sobre les convencions de cada 

gènere, els temes i motius de la tradició 

literària  i els recursos estilístics. Apreciar-ne les 

possibilitats comunicatives per a la millora de la 

producció personal. 

Comunicació 

lingüística Aprendre 

a aprendre 

BL. 3.2 

Aproximar-se al coneixement de mostres 

rellevants del patrimoni literari i valorar-lo com 

una manera de simbolitzar l’experiència 

individual i col·lectiva en diferents contextos 

historicoculturals. 

Comunicació lingüística 

Aprendre a aprendre 

Sentit d’iniciativa i 

esperit emprenedor 

Consciència i expressió cultural 

BL. 4.3, BL. 

4.4 

Conéixer i distingir les principals èpoques 

artístiques i literàries, els seus  trets 

característics, les obres, i les autores i els autors 

més representatius de cada època. 

Comunicació lingüística 

Aprendre a aprendre 

Sentit d’iniciativa i 

esperit emprenedor 

Consciència i expressió cultural 

BL. 4.3, BL. 

4.4 



 

 

Interpretar i utilitzar la lectura i l’escriptura com 

a fonts de plaer, d’enriquiment personal i de 

coneixement del món, i consolidar hàbits 

lectors per mitjà de textos adequats a l’edat. 

Comunicació lingüística 

Sentit d’iniciativa i 

esperit emprenedor 

Consciència i expressió cultural 

BL. 4.1, BL. 

4.2 



 

 

 

 

Aprendre i utilitzar tècniques senzilles de 

maneig de la informació: recerca, elaboració i 

presentació amb l’ajuda dels mitjans 

tradicionals i l’aplicació de les noves 

tecnologies. 

Comunicació 

lingüística Aprendre 

a aprendre Socials i 

cíviques 

Sentit d’iniciativa i 

esperit emprenedor 

Digital 

BL. 1.4 

Utilitzar,  amb  una   autonomia  progressiva,   

els 
Comunicació lingüística BL. 1.2, BL. 

1.4 
mitjans de comunicació social i les tecnologies  

de  la  informació  per  a  obtenir,  interpretar     

i 

Aprendre a aprendre  

valorar informacions de diversos tipus i  

opinions 
Socials i cíviques  

diferents. Sentit d’iniciativa i esperit  

 Emprenedor  

 Digital  

 

 

L’aportació de l’àrea de Valencià a la competència matemàtica i les competències bàsiques en ciència i 

tecnologia es fa mitjançant l’ús de textos de temes relacionats amb aquests continguts, però també, en el 

cas de la competència matemàtica és tractada de manera tangencial en algunes activitats en què siga 

necessari fer ús d’algun procediment matemàtic. 
 

 

 

COMPETÈNCIES DEL CURRÍCULUM 

CCLI: Competència comunicació lingüística 

CMCT: Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 

CD: Competència digital 

CAA: Competència aprendre a aprendre 

CSC: Competències socials i cíviques 

SIEE: Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor 

CEC: Consciència i expressions culturals



 

 

 

 

Continguts 

 

 

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 

 

L’eix del currículum són les habilitats i estratègies per a parlar i escoltar –incloent-hi la  interacció, escriure 

i llegir– en àmbits significatius de l’activitat social. Aquests aprenentatges s’arrepleguen en els dos primers 

blocs de continguts del currículum, mentre que els dos últims reuneixen els continguts que fan referència 

a la capacitat de l’alumnat per a observar el funcionament de la llengua i per a parlar-ne, als coneixements 

explícits sobre la llengua i les seues formes d’ús que es deriven de la diversitat geogràfica, social i d’estil, 

així com de les actituds adoptades pels usuaris de les llengües oficials. 

 

 

Els blocs de continguts exposen, d’una manera analítica, els components de l’educació lingüística i 

literària, i n’assenyalen els nivells assolibles en cada curs. 

 

 

 

BLOC 1: Escoltar i parlar 

 

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

 

Gèneres dialogats de la comunicació oral, formals i espontanis, dels mitjans de comunicació social 
i dels àmbits professional i administratiu. 

 

Aplicació de tècniques d’escolta activa i ús del diàleg igualitari. 

 



 

 

Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques. 

 

Assumpció de distints rols en equips de treball. 

 

Aplicació i avaluació de les propietats textuals en els intercanvis de comunicació oral (adequació, 
coherència, cohesió i correcció). 

 

Adequació dels usos formals i informals al context. 

 

Valoració de la conversació com a ferramenta de les habilitats socials, de mediació, d’expressió de 
la creativitat i de respecte per les opinions dels altres. 

 

Creació del pensament de perspectiva. 

 

Foment de la solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat.



 

 

 

 

Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatges cooperatiu. 
 

Característiques dels textos orals de l’àmbit periodístic i dels textos publicitaris, professionals  i 
administratius. 

 

Aplicació dels coneixements de la tipologia i de les propietats textuals en l’anàlisi dels textos 
expositius i argumentatius dels àmbits periodístic, professional i administratiu. 

 

Ús de les tècniques de memorització i retenció de la informació: esquemes, resums, comentaris i 
crítiques. 

 

Utilització de diccionaris i fonts d’informació en diferents suports. 

 

Aplicació dels coneixements de la tipologia, de les propietats textuals i de l’estàndard formal en la 
producció oral de textos expositius i argumentatius. 

 

Aplicació de tècniques d’avaluació, autoavaluació i coavaluació en el procés de les presentacions 
orals. Utilització de guies i gravacions. 

 

Selecció raonada dels productes que s’incloguen en el portfolio. 

 

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

 

Autoconeixement d’aptituds i interessos. 

 

Procés estructurat de presa de decisions. 
 

CONTINGUTS ESPECÍFICS 

 

Estudi, anàlisi i aplicació dels procediments lingüístics de l’argumentació: tipus d’arguments,  la 
refutació, la modalització, la reformulació, emfatització, etc. 



 

 

 

Participació en intercanvis comunicatius dels àmbits d’ús acadèmic, social, professional i 
administratiu, especialment dels gèneres periodístics informatius i d’opinió (entrevistes de 
treball, relacions amb institucions públiques i privades, tertúlies, activitats de relació i 
dinamització, programes de mediació del centre, difusió de les activitats extraescolars, entorns 
virtuals de comunicació, ràdio local, etc.). 
Participació en reformulacions del missatge en contextos multilingües. 

 

Aplicació de les característiques del llenguatge conversacional (cooperació, espontaneïtat, 
economia i subjectivitat), dels principis de cooperació (aportar informació certa, de manera 
clara, breu i ordenada, etc.) i de les habilitats socials en les formes de tractament i respecte 
apreses, especialment al defendre els drets propis, etc. 

 

Aplicació, anàlisi i avaluació dels elements d’expressió oral no verbals, corporals i paralingüístics: 
gesticulació, mirada, to, dicció, espai, etc. 

 

Utilització de l’estàndard i d’un llenguatge no discriminatori.



 

 

 

 

Escolta activa, comprensió, interpretació i anàlisi de textos orals i audiovisuals dels mitjans de 
comunicació i la publicitat (debats, tertúlies, entrevistes, conferències, discursos, missatges 
publicitaris de la ràdio, etc.) i dels àmbits professional i administratiu (entrevista de treball, 
anuncis de treball, reclamacions i queixes telefòniques, etc.). 

 

Anàlisi de la informació no verbal corporal (gestos, mirada, postura, contacte físic, etc.) i 
paralingüística (la dicció, l’accentuació, el ritme i el to de veu). 

 

Interpretació del so i la imatge en els textos audiovisuals. 

 

Aplicació autònoma de les estratègies de comprensió oral en els textos  periodístics, publicitaris i 
dels àmbits professional i administratiu (activació de coneixements previs; anticipació; 
manteniment de l’atenció; confirmació o rebuig d’hipòtesis; resolució de problemes de 
comprensió lèxica; reformulació, extracció i selecció d’informacions concretes presents en el 
text, etc.). 

 

Producció de textos orals expositius i argumentatius (exposicions, conferències, enquestes i 
entrevistes, reportatges, cròniques, ressenyes orals i taules redones de temes relacionats  amb el 
currículum i polèmics de l’actualitat, etc.) i els que generen els aprenentatges i projectes de 
treball. 

 

Anàlisi, aplicació i avaluació dels procediments lingüístics d’expressió oral de textos expositius i 
argumentatius: orde, claredat i rigor en l’exposició; riquesa expressiva; la ironia; tipus 
d’arguments; recursos d’emfatització i d’expansió de la informació. Especial atenció a les 
interferències lingüístiques. 

 

Detecció d’incoherències, repeticions de connectors, pobresa lèxica, ambigüitats, etc., i dificultats 
en la comunicació. 

 

Anàlisi, aplicació i avaluació dels elements d’expressió oral no verbals, corporals i paralingüístics 
(gestos, moviments, mirada, gestió de temps, espai, prosòdia i elocució). 

 

Elaboració de presentacions orals: planificació (activació de coneixements previs i guió), 
documentació (fonts variades i en altres llengües), selecció i reorganització de la informació, 
textualització i avaluació (de l’organització del contingut, dels recursos, dels elements no 
verbals corporals i paralingüístics i del procés). 



 

 

 

 

 

BLOC 2: Llegir i escriure 

 

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

 

Característiques bàsiques dels textos de l’àmbit periodístic (notícia, reportatge, entrevista, editorial, 
article d’opinió, columna, carta al director, crítica) i dels textos publicitaris: funció comunicativa, 
estructura, marques lingüístiques, recursos verbals i no verbals. 

 

Característiques bàsiques de textos dels àmbits periodístics, professional i administratiu  (carta 
comercial, correu electrònic, sol·licitud, reclamacions, oferta de treball, factura, currículum  
senzill,  normativa  professional,  etc.):  funció comunicativa,  estructura, marques



 

 

 

 

lingüístiques, recursos verbals i no verbals. 

 

Aplicació del coneixement sobre les propietats textuals (adequació, coherència i cohesió) en 
l’escriptura de textos dels àmbits periodístic i publicitari. 

 

Aplicació del coneixement sobre les propietats textuals (adequació, coherència i cohesió) en 
l’escriptura de textos dels àmbits professional i  administratiu. 

 

Ús d’estratègies de planificació com a part del procés d’escriptura, especialment en textos  dels 
àmbits periodístic, publicitari, professional i administratiu: formular objectius, fer plans 
d’escriptura amb autonomia, etc. 

 

Reflexió sobre la importància de l’escriptura com un instrument per a la creativitat, facilitador 
d’aprenentatges i estímul per al desenrotllament personal. 

 

Selecció raonada dels textos produïts que s’inclouen en el portfolio. 

 

Ús de tècniques de síntesi de la informació: esquema, taula, mapa conceptual i resum de textos 
argumentatius. 

 

Actuació eficaç en equips de treball: compartir informació i recursos, buscar l’autonomia en  el 
funcionament de l’equip, responsabilitzar-se del treball individual, valorar el treball dels 
companys animant-los i mostrant sensibilitat i comprensió pels seus punts de vista, usar 
estratègies de supervisió i resolució de problema, avaluar processos i el treball individual i el 
de l’equip resultant, etc. 

 

Busca, localització i extracció d’informació en diferents tipus de textos i fonts documentals, 
atenent especialment els textos dels mitjans de comunicació, en llengües diverses, i  utilització 
de procediments per a la citació bibliogràfica. 

 

Utilització de diferents tipus de biblioteques (aula, centre, pública, personal, virtual) per a obtindre 
informació. 

 

Reflexió autònoma sobre el procés d’aprenentatge i els coneixements de qualsevol tipus adquirits 
durant la realització d’un projecte de treball. 



 

 

 

Utilitzar el pensament com un mitjà i un fi per a la reflexió sobre la importància de la lectura i 
l’escriptura com a mitjans per al desenrotllament personal. 

 

Valoració de l’error com a oportunitat. 

 

Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats. 

 

Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat d’automotivació. 

 

Superació d’obstacles i fracassos. Mostrar iniciativa, idees innovadores, perseverança i flexibilitat. 
 

Utilització del pensament alternatiu. 



 

 

 

 

 

Desenrotllament del sentit crític. 
 

Ús de ferramentes digitals de busca en pàgines web especialitzades, diccionaris i  enciclopèdies en 
línia, bases de dades especialitzades, etc., i visualització. 

 

Aplicació d’estratègies de filtratge en la busca de la informació. 

 

Emmagatzematge de la informació digital en dispositius informàtics i servicis de la xarxa. 
Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la busca i el contrast d’informació. 

 

Organització de la informació seguint diferents criteris. 

 

Disseny de presentacions multimèdia. Tractament de la imatge. 
 

Producció senzilla d’àudio i vídeo. 

 

Ús de ferramentes de producció digital en la web. 

 

Coneixement i ús de drets d’autor i llicències de publicació. 

 

Ús de les ferramentes més comunes de les TIC per a col·laborar i comunicar-se amb la resta del grup 
amb la finalitat de planificar el treball, aportar idees constructives pròpies, comprendre les idees 
alienes, etc. 

 

Utilització del correu electrònic i de mòduls cooperatius en  entorns  personals d’aprenentatge. 

 

Ús de servicis de la web social com ara blogs, wikis, fòrums, etc. 

 



 

 

Adquisició d’hàbits i conductes per a filtrar la font d’informació més completa i compartir-la amb 
el grup. 

 

Adquisició d’hàbits i conductes per a la comunicació i la protecció de l’individu i per a protegir els 
altres de les males pràctiques com el ciberassetjament. 

 

Anàlisi del públic destinatari i adaptació de la comunicació en funció d’este. 
 

CONTINGUTS ESPECÍFICS 

 

Aplicació dels coneixements sobre les característiques dels textos dels àmbits periodístics, 
professional i administratiu, a la comprensió, interpretació i anàlisi d’estos: descripció de la 
disposició tipogràfica; anàlisi de la situació comunicativa; identificació de la tipologia textual i 
del gènere; identificació o generació del tema o tesi i de l’organització del contingut; localització 
o deducció d’informació explícita i implícita; identificació de punts de vista i de la 
intertextualitat; distinció entre informació i opinió; anàlisi dels mecanismes gramaticals, del 
llenguatge discriminatori i dels recursos expressius (ironia, metonímia, etc.); interpretació de la 
informació contextual i no verbal dels textos publicitaris; valoració de la relació entre els 
aspectes formals i el contingut, etc. 



 

 

 

 

 

Lectura, comprensió, interpretació i anàlisi de textos escrits narratius (notícies, reportatges, 
cròniques, etc.), instructius (lleis, normes, etc.), expositius (reportatges, monografies, 
diccionaris diversos, etc.), argumentatius (editorial, article d’opinió, columna, carta  al  director, 
crítica, textos publicitaris en periòdics, revistes, tanques, web, etc.). 

 

Ús i aplicació d’estratègies de comprensió lectora, especialment en textos dels àmbits periodístic, 
professional i administratiu. Abans de la lectura: activar els coneixements previs, establir 
objectius de lectura, formular prediccions o hipòtesis a través d’informació paratextual (títol, 
subtítols, il·lustracions, paraules destacades, context,  disposició tipogràfica), identificar la 
tipologia, el gènere i l’estructura del text. Durant la lectura:  controlar i regular (recapitular allò 
que s’ha llegit, comprovar les hipòtesis i formular-ne de noves, rellegir, aclarir dubtes de 
comprensió, contrastar els coneixements previs amb la informació del text); controlar la 
coherència interna del text (del contingut, de l’estructura i dels diversos elements en un text 
discontinu, a través de la reflexió al final de cada paràgraf,   el subratllat i les anotacions); 
formular inferències (sobre aspectes formals i de contingut, a partir d’elements textuals, 
contextuals i paratextuals) i interpretar sentits figurats i significats no explícits; resoldre 
problemes de comprensió lèxica. Després de la lectura: identificar o deduir el tema, la tesi, la 
idea principal, els arguments, la intenció de l’autor  i l’organització  del contingut; sintetitzar la 
informació a través d’esquemes, taules, mapes conceptuals i resums; respondre a preguntes 
concretes sobre aspectes formals, de contingut i de relació amb el context; elaborar conclusions 
personals, relacionant el contingut amb la pròpia experiència i formant-se una opinió pròpia a 
partir de la informació del text; valorar críticament i avaluar les prediccions efectuades, la 
consecució dels objectius de la lectura, el sentit global del text i les conclusions personals. 

 

Producció de textos escrits narratius (notícies, cròniques periodístiques, etc.), expositius (treballs 
d’investigació, memòria tècnica d’un projecte realitzat, etc.), argumentatius (articles d’opinió, 
treballs d’investigació, textos publicitaris, etc.), dels àmbits professional i administratiu, amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció, d’acord amb les característiques pròpies dels 
gèneres. 

 

Ús autònom d’estratègies de textualització o escriptura com a part del procés de producció escrita: 
redactar esborranys, usar diccionaris i gramàtiques, controlar la progressió de la informació, 
reescriure. 

 

Creació de textos escrits dels àmbits periodístic i publicitari, individuals i col·lectius, a partir de 
propostes que promoguen la creativitat i el gaudi personal, usant recursos lingüístics 
(metonímia, ironia, pleonasme, etc.) i recursos del llenguatge no verbal, i utilitzant ferramentes 
digitals d’edició i presentació amb autonomia. 

 

Ús de tècniques de selecció, organització i revisió del lèxic nou. 



 

 

 

Ús de processadors de textos en l’escriptura: columnes, estils, plantilles, etc. 
 

Avaluació amb autonomia de les produccions pròpies o alienes com a part del procés d’escriptura, 
comparant el resultat amb el pla original, jutjant si el text respon a l’objectiu d’escriptura i 
analitzant l’adequació, coherència i cohesió, amb la finalitat de millorar els textos.



 

 

 

 

 

Revisió de produccions pròpies i alienes, identificant i corregint els errors ortogràfics, gramaticals i 
lèxics, d’acord amb les normes de correcció determinades per al nivell educatiu. 

 

Reescriptura total o parcial dels textos escrits, corregint els errors en l’adequació, coherència, 
cohesió i correcció detectats en el procés d’avaluació i revisió. 

 

Ús de fonts de consulta impreses i digitals com a suport per a la revisió  ortogràfica,  gramatical i 
lèxica. 

 

Planificació i realització amb autonomia de projectes de treball individuals i en equip sobre temes 
del currículum, amb especial interés per les obres literàries, o sobre temes socials, científics, 
culturals, professionals i literaris motivadors per a l’alumnat seguint les fases del procés: 
presentació (coneixement de l’objectiu del projecte, activació de coneixements previs, 
organització i planificació), busca d’informació (planificació; obtenció, selecció, reorganització 
i posada en comú de la informació), elaboració del producte final (procés d’escriptura), 
presentació (exposició del producte final), avaluació (avaluació, autoavaluació i coavaluació del 
producte final i del procés d’elaboració del projecte). 

 

Utilització autònoma de les TIC en totes les fases del procés d’elaboració d’un projecte: localitzar, 
seleccionar, tractar, organitzar i emmagatzemar la informació; crear textos escrits o audiovisuals 
sense copiar els enunciats literals de les fonts, i presentar el treball. 

 

Realització, formatat senzill i impressió de documents de text. 

 

Construcció d’un producte o meta col·lectiu compartint informació i recursos. 
 

 

 

BLOC 3: Coneixement de la llengua 

 

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

 

Ús de majúscules i minúscules en les noves tecnologies de la comunicació. 
 



 

 

Identificació de l’estructura i dels nexes propis d’oracions coordinades, juxtaposades i d’oracions 
subordinades substantives, adjectives o de relatiu, adverbials pròpies i d’implicació lògica, així 
com de les funcions sintàctiques que exercixen elements que les componen. 

 

Reconeixement dels elements de la situació comunicativa i de les propietats textuals en textos, 
especialment expositius i argumentatius, dels àmbits periodístic, laboral i administratiu. 

 

Anàlisi de la coherència textual: parts temàtiques constitutives del textos i progressió temàtica; 
identificació d’idees principals i secundàries; resum, destacant la tesi explícita o implícita defesa 
per l’autor i els arguments utilitzats; justificació de la progressió temàtica, estructura i 
organització, en funció de la intenció comunicativa. 

 

El marc jurídic de les llengües cooficials a la Comunitat Valenciana



 

 

 

 

La importància de la varietat estàndard en els mitjans de comunicació. 
 

CONTINGUTS ESPECÍFICS 

 

Caracterització semàntica de categories gramaticals. 
 

Identificació d’adjectius, pronoms i adverbis relatius. 

 

Establiment del plural de llatinismes, préstecs i neologismes. 

 

Procediments de formació de paraules (composició i derivació, parasíntesi i acronímia). 

 

Significat de prefixos i sufixos, atenent-ne els d’origen grecollatí. 
 

Formació de substantius, adjectius, verbs i adverbis a partir d’altres categories gramaticals. 

 

Reconeixement de llatinismes, paraules patrimonials i cultismes. El doblet. 

 

Significat de neologismes i de préstecs lèxics atenent el seu origen i  procedència (hel·lenismes, 
arabismes, anglicismes, gal·licismes, italianismes, lusismes, altres llengües) i a la manera 
d’incorporació en la llengua (xenismes, paraules hispanitzades, híbrids). 

 

Nivells de significat de paraules i expressions en el discurs oral i escrit 

 

Significat connotatiu i denotatiu. 
 

Significat, significant i referent. 

 

Sema, semema, camp semàntic i camp associatiu. 



 

 

 

Anàlisi de la cohesió textual: connectors textuals (d’addició, oposició, causa, conseqüència, 
comparatius, de reformulació d’orde, condició i hipòtesi, etc.), mecanismes lexicosemàntics 
com ara repeticions lèxiques, el·lipsi i relacions semàntiques (sinònims, hiperònims, metàfores 
i metonímies, eufemismes, ús d’anàfores i paral·lelismes, etc.), mecanismes de cohesió 
gramatical (substitucions pronominals, dixi espacial i temporal, anàfores i catàfores, eix 
temporal) i mecanismes paralingüístics i elements gràfics. 

 

Anàlisi de l’adequació textual: tipologia textual, del gènere i àmbit d’ús, en funció de la finalitat del 
text i de la intenció de l’emissor (funcions del llenguatge); relació existent entre l’emissor i el 
receptor; les marques lingüístiques de modalització (dixi personal i social; verbs modals; 
quantificació i qualificació: ús valoratiu d’adjectius determinatius, articles, pronoms, adjectius 
qualificatius i lèxic connotatiu; grau de certesa; modalitat oracional; figures literàries 
valoratives; variació del registre lingüístic, atenent l’ús de col·loquialismes, barbarismes, 
vulgarismes, imprecisions, expressions clixés, estereotips lingüístics i argot) i ús d’un llenguatge 
no discriminatori; en funció dels elements de la situació comunicativa. 

 

El bilingüisme i la diglòssia. Les actituds i els estereotips lingüístics. La normalització lingüística.



 

 

 

 

 

BLOC 4: Educació literària 

 

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

Utilització, de manera progressivament autònoma i responsable, de diferents tipus de biblioteques 
(d’aula, centre, pública, virtual). 

 

Coneixement i respecte de les normes de funcionament; consulta guiada de catàlegs digitals i en 
línia. 

 

CONTINGUTS ESPECÍFICS 

 

Lectura guiada i comprensió de textos i obres literàries, concordes amb el nivell, com a base per a la 
formació de la personalitat literària i el gaudi personal. 

 

Selecció de lectures de manera autònoma o a proposta del professor, de la biblioteca o d’altres àmbits 
(intercanvi, préstecs, compra, consulta en línia, etc.). 

 

Pràctica de diversos tipus de lectura (guiada, lliure, silenciosa, en veu alta) de textos literaris com a 
font de gaudi i informació i com un mitjà d’aprenentatge i enriquiment personal. 

 

Aproximació al coneixement d’altres mons (reals o imaginaris) a partir de la lectura. 
 

Dramatització de textos literaris adaptats i adequats al nivell. 

 

Anàlisi de les característiques expressives dels textos teatrals relacionant-los amb el cine, la ràdio i 
la televisió. 

 

Aplicació de tècniques teatrals i de lectura expressiva en veu alta i en dramatitzacions. 

 



 

 

Tècniques d’elaboració de treballs personals, de creació i/o d’investigació senzilla i supervisada 
sobre una lectura realitzada. 

 

Creació d’un portfolio de lectura que incloga una selecció de treballs individuals o en equip (cartells, 
fotografies, eslògans, videopoemes, fitxes de lectura, infografies, creacions a partir  de 
ferramentes web, citacions i pensaments, etc.) i una fitxa de registre de les creacions (nom del 
treball, data i motiu de l’elaboració, objectius plantejats, context de realització, valoració i 
avaluació del resultat). 

 

Foment de l’hàbit lector per mitjà de la participació en iniciatives que impulsen la realització de 
lectures amenes (club de lectors, ciberlectures, tertúlies literàries, pla lector del centre, etc.). 

 

Connexió entre la literatura i la resta d’arts (música, pintura, cine, etc.) relacionant obres, personatges 
i temes universals: el món de la raó, el destí, anhels de llibertat, la visió de l’insòlit, l’home en 
societat, la visió d’Europa i Espanya. 

 

Pervivència i evolució de personatges tipus, temes i formes al llarg de la història a partir de la 
comparació  d’obres  d’art   i  textos  literaris  i  dels  mitjans  de  comunicació,  amb    especial



 

 

 

 

dedicació a moviments literaris més actuals: les avantguardes i el segle XX, la ciència en la 

literatura, etc. 

 

Interpretació del sentiment humà implícit en les obres comparades. 
 

Introducció a la literatura del segle XIX a l’actualitat a partir dels textos d’autoria masculina i 
femenina. 

 

Tractament evolutiu de temes i tòpics en una selecció de textos significatius. 

 

Temes: el món de la raó, el destí, anhels de llibertat, la visió de l’insòlit, l’home en societat, la 
visió d’Europa i Espanya, estereotips femenins, etc. 

 

Tòpics: carpe diem, tempus fugit, locus amoenus, etc. 

 

La Renaixença. Característiques  generals. 
 

El modernisme. 

 

El noucentisme. 

 

Les avantguardes. 

 

La poesia de la postguerra. 
 

La narrativa de la postguerra. 

 

Les noves tendències teatrals. 

 



 

 

L’assaig de la postguerra. 

 

La literatura des dels anys seixanta fins als nostres dies. 

 

Reconeixement de les característiques pròpies dels gèneres literaris a partir d’una selecció de 
textos en prosa i en vers. 

 

Anàlisi senzilla de textos: localització del text en el seu context social, cultural i històric; 
identificació de l’època literària; trets presents en el text; contingut (tema, tòpics, argument, 
personatges, estructura, formes i llenguatge literari i intenció de l’autor; figures retòriques: pla 
lexicosemàntic (sinècdoque, metonímia, sinestèsia, ironia, etc.), pla morfosintàctic 
(pleonasme, concatenació, commutació, etc.), pla fònic (paronomàsia, etc.).



 

 

 

 

 

Unitats didàctiques 

 

 

Organització de les unitats didàctiques 

 

 

 

Les unitats tenen una estructura fixa que presenta els següents blocs de continguts: 

 

 

Títol i presentació de la unitat: índex de continguts amb suport visual. 

Comprensió lectora: bloc centrat en el treball de les destreses lingüístiques bàsiques (comprensió i 
expressió orals i escrites) a partir de textos de diversa tipologia, majoritàriament literaris. La  
selecció dels textos s’ha fet atenent a criteris d’actualitat i adequació per temàtica, nivell de 
dificultat, etc. 

Lèxic: s’hi treballen continguts relacionats amb la lexicologia i la lexicografia. 

Tipus de text: anàlisi de tipologies textuals. 

Gramàtica: continguts gramaticals (morfologia i sintaxi). 

Ortografia: normes ortogràfiques. 

Literatura: anàlisi dels gèneres literaris, lectura de textos significatius. 

Llengua i societat: apartat eminentment pràctic dedicat als continguts sociolingüístics. 

Taller de comunicació: a partir dels continguts conceptuals assolits al llarg de les unitats, es 
presenten estratègies procedimentals amb la finalitat que l’alumne siga capaç de produir textos 
orals i escrits. 

 

 

5.2 Seqúenciació de les unitats didàctiques. 

 

Llibre de text: Comunica 4. Ed: Bromera. 

 



 

 

 

Els continguts, criteris d’avaluació i estàndard d’aprenentatge fixats per al tercer curs d’Educació 

Secundària Obligatòria s’han agrupat en les nou unitats didàctiques que detallem a continuació.



 

 

 

 

 

 

 

UNITAT 1 Per on comencem? 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 

 

Conti
nguts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descripto
rs i 
activitat
s 

Aplicació de  tècniques  d’escolta  activa  i  
ús del 

BL1.1.   Participar   activament   i   respectuosament en BL1.1.1. Participa activament en
 intercanvis 

Interpretació de 
textos diàleg igualitari. intercanvis     comunicatius,     reals     o    dramatitzats, comunicatius relacionats amb temes actuals o 

pròxims 
narratius.
 (lect
ura  especialment  en  els  representatius  dels  mitjans   de als seus interessos. inicial, act. 33) 

Responsabilitat   i   eficàcia   en   la   
resolució de 

comunicació    social    i    dels    àmbits    professional  i   
tasques. administratiu,  sobre  temes  polèmics  de   l’actualitat, BL1.1.2. Participa activament en

 intercanvis 
Narració  oral  de  fets 
i  defensant    críticament    les    pròpies    opinions  amb comunicatius  amb  un  registre  formal,  respectant 

les 
sensacions    
personals, Assumpció de distints rols en equips de 

treball. 
fluïdesa i riquesa lèxica, ajustant el registre, el to i    les 

normes   de   cortesia   a   la   situació   comunicativa,  i 

normes de cortesia i les estratègies de la  interacció 
oral. 

de forma adequada al 
context.    (act.18,   
26, 

Aplicació i avaluació de les propietats 
textuals en els  intercanvis  de  
comunicació oral (adequació, 

utilitzant les estratègies lingüístiques d’interacció oral. 

(CCLI, CAA, CSC) 

 
BL1.1.3. Participa activament en
 intercanvis 

60) 
coherència, cohesió  i correcció).  

BL1.2. Participar en equips de treball per a  aconseguir 

comunicatius    aportant    arguments   raonats   per   
a 

defensar   les   pròpies   opinions   de   manera   clara  
i 

Manifestació raonada 
i 

argumentada    de    
les 

Adequació dels usos formals i informals al 
context. 

 
Foment de la solidaritat, tolerància i del  
respecte i l’amabilitat. 

metes  comunes  assumint  diversos  rols amb eficàcia i 

responsabilitat, donar suport a companys i companyes 
demostrant empatia i reconeixent les seues aportacions, 
així com utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre 
conflictes i discrepàncies. (CCLI, SIEE, CSC) 

ordenada. 

 
BL1.2.1. Participa en equips de treball que tenen  
metes comunes i assumeix diversos rols amb eficàcia 
i responsabilitat. 

opinions i 
preferències 
pròpies. (act. 7, 58) 

 
Participació activa 
en un debat o en un 
col·loqui.   (act.   8,  
51, 

Coneixement d’estructures i tècniques 
d’aprenentatges cooperatius. 

 
Aplicació dels coneixements de la tipologia 
i de les propietats textuals en l’anàlisi dels 
textos narratius i expositius. 

 
Aplicació de les característiques del 
llenguatge conversacional      (cooperació,      
espontaneïtat, 

BL1.3.   Interpretar   textos   orals   i   audiovisuals     de 

gèneres, tipologies i registres diferents, propis dels 
àmbits personal, acadèmic, social, professional i 
administratiu, especialment periodístics i publicitaris, 
analitzant els elements formals i de contingut, la 
informació no verbal i les convencions pròpies del 
gènere, i utilitzant les estratègies de comprensió oral 
adequades al text i al propòsit de l’escolta, per a 
construir-se una opinió crítica. (CCLI, CAA, CSC) 

BL1.2.2. Participa en equips de treball que tenen  
metes comunes donant suport als companys amb 
empatia. 

 
BL1.2.3. Participa en equips de treball que tenen  
metes comunes i utilitza el diàleg per a resoldre 
conflictes i discrepàncies. 

 
BL1.3.2. Interpreta textos narratius i expositius, orals  i 

58) 

 
Escolta de dictats 
amb les pauses 
marcades i 
reconeixement de 
sons que 
s’identifiquen 
correctament amb la 
seua representació 
gràfica. (act. 33, 44) 

economia    i   subjectivitat),   dels    principis   
de 

 audio- visuals, analitzant les característiques formals   
i  



 

 

 

 

 
cooperació (aportar informació certa, de 
manera clara, breu i ordenada, etc.) i de les 
habilitats socials en les formes de 
tractament i respecte apreses, 
especialment en defensar els propis drets, 
etc. 

 
Aplicació, anàlisi i avaluació dels elements 
d’expressió oral no verbals, corporals i 
paralingüístics: gesticulació, mirada, to, 
dicció, espai, etc. 

 
Utilització de l’estàndard i d’un llenguatge 
no discriminatori. 

 
Producció de textos orals expositius i 
narratius de temes relacionats amb el 
currículum i els que generen els seus 
projectes de treball. 

BL1.4. Produir de forma oral, amb el suport de les TIC i 
l’ajuda del professorat, textos formals dels àmbits 
acadèmic i social de temes relacionats amb el currículum 
i l’actualitat, especialment de tipologia textual expositiva 
i argumentativa, utilitzant les estratègies d’expressió oral 
i els elements no verbals adequats a la situació 
comunicativa i a l’objectiu proposat, i aplicant les 
propietats textuals i la riquesa lèxica, per a practicar 
aprenentatges lingüístics i estructurar el pensament. 
(CCLI, CAA, CSC, SIEE) 

 
BL1.5. Avaluar, de manera autònoma, les produccions 
orals pròpies i dels companys, atenent la quantitat, 
qualitat, rellevància, pertinència i claredat i les normes 
de prosòdia, per a progressar en la competència 
comunicativa oral. (CCLI, CAA) 

de contingut i els elements no verbals. 
 

BL1.4.2. Produeix de forma oral textos narratius, 
expositius i argumentatius utilitzant les estratègies 
d’expressió oral i els elements no verbals adequats a 
la situació comunicativa. 

 
BL1.4.3. Aplica les propietats textuals en la producció 
oral de textos narratius, expositius i argumentatius. 

 
BL1.4.4. Produeix, de forma oral, textos narratius, 
expositius i argumentatius amb riquesa lèxica. 

 
BL1.5.1. Avalua amb l’ajuda del professorat i de guies 
les produccions orals pròpies i dels companys, 
atenent la quantitat, qualitat, rellevància, 
pertinència i claredat i les normes de prosòdia, per a 
progressar en la competència comunicativa oral. 

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 
 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats Aplicació    dels     coneixements    sobre    
les 

BL2.1.    Interpretar   textos    escrits    dels  
àmbits 

BL2.1.2.   Interpreta   textos   escrits   analitzant    
els 

Interpretació de
 textos característiques    dels    textos    dels   

àmbits 
personal, acadèmic, social, professional
 i 

elements  formals  i  de  contingut  propis  del    
nivell 

narratius.  (lectura inicial,  act. 
1- periodístic,  professional  i  administratiu  a 

la 
administratiu  a  través  de  l’anàlisi  dels 
elements 

acadèmic. 7, 33) 
comprensió, interpretació i anàlisi 
d’aquests. 

formals i de contingut propis del nivell   
acadèmic, 

  
 utilitzant  les  estratègies  de  comprensió   

lectora 
BL2.1.3.    Interpreta    textos    escrits    utilitzant  
les 

Redacció   de   textos   
narratius. Lectura,  comprensió,  interpretació  i  

anàlisi 
adequades al text i a l’objectiu de la lectura, per  
a 

estratègies de comprensió lectora adequades al  
text 

(act. 25, 26, 59) 
de   textos   escrits   narratius,   instructius     
i 

construir  el  significat global  del  text.  (CCLI, 
CAA, 

i a l’objectiu de la lectura.  
expositius. CSC)  Recerca  en  diversos  mitjans 

per   BL2.2.1. Aplica de manera autònoma les   
estratègies 

a  obtenir  informació.  (act.   
50, Ús  i  aplicació  d’estratègies  de   

comprensió 
BL2.2.    Planificar    i    escriure    amb   
adequació, 

de planificació en el procés d’escriptura. 52, 54-56) 
lectora,  especialment  en  textos  dels 
àmbits 

coherència,    cohesió,    correcció    ortogràfica     
i   



 

 

 gramatical  i  lèxica  del  nivell  educatiu  textos  
en   



 

 

 

 

 

periodístic, professional i administratiu. 
 

Producció de textos escrits narratius, 
expositius (treballs d’investigació, memòria 
tècnica d’un projecte realitzat, etc.) dels 
àmbits professional i administratiu, amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció, 
d’acord amb les característiques pròpies 
dels gèneres. 

 
Ús de tècniques de selecció, organització i 
revisió del lèxic nou. 

 
Revisió de produccions pròpies i alienes, 
identificant i corregint els errors 
ortogràfics, gramaticals i lèxics, d’acord 
amb les normes de correcció determinades 
per al nivell educatiu. 

 
Ús de fonts de consulta impreses i digitals 
com a suport per a la revisió ortogràfica, 
gramatical i lèxica. 

 
Planificació i realització amb autonomia de 
projectes de treball individuals i en equip 
sobre temes del currículum. 

 
Utilització autònoma de les TIC en totes les 
fases del procés d’elaboració d’un projecte 
personal o col·lectiu, compartint 
informació i recursos. 

suports diversos, aplicant les estratègies del 
procés d’escriptura i utilitzant un llenguatge no 
discriminatori. (CCLI, CAA, CSC, SIEE) 

 
BL2.3. Avaluar i revisar, amb autonomia, els 
textos escrits propis o aliens, com a part del 
procés d’escriptura, identificant els errors 
d’adequació, coherència, cohesió i correcció del 
nivell educatiu, i resoldre els dubtes de forma 
autònoma, amb l’ajuda de diccionaris per a 
millorar o reescriure el producte final. (CCLI, 
CAA) 

 

BL2.5. Realitzar amb autonomia projectes de 
treball individuals i en equips cooperatius sobre 
temes del currículum (amb especial interés per 
les obres literàries) o sobre temes socials, 
científics, culturals, professionals i literaris 
motivadors per a l’alumnat, seguint les fases del 
procés d’un projecte de treball, utilitzant les TIC 
i els entorns virtuals d’aprenentatge. (CCLI, CAA, 
CSC, SIEE) 

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

BL2.2.3. Escriu textos en suports diversos i de 
diverses tipologies tenint en compte la correcció 
ortogràfica i gramatical. 

 
BL2.2.4. Escriu textos en suports diversos i de 
diverses tipologies tenint en compte la correcció 
lèxica. 

 
BL2.2.5. Escriu textos utilitzant un llenguatge no 
discriminatori. 

 
BL2.3.1. Avalua les propietats textuals dels textos 
escrits, propis i d’altres, com a part del procés de 
revisió que millora el resultat final. 

 
BL2.5.1. Realitza amb creativitat i correcció 
projectes de treball individuals o cooperatius sobre 
temes del currículum seguint les fases 
d’elaboració. 

 
BL2.5.2. Utilitza diverses fonts d’informació per a 
realitzar els projectes de treball, contrasta la 
informació i en detalla les referències. 

 
BL2.5.4. Avalua el procés i el resultat final 
adequadament   i 

 
comunica de forma personal els resultats obtinguts. 

 
BL2.6.1. Realitza projectes de treball buscant, 
seleccionant i contrastant la informació en mitjans 
digitals, i la registra en formats diversos. 

Recerca d’informació en 
diccionaris convencionals i 
telemàtics. (act. 2, 31, 46-48) 

 
Distinció dels elements de la 
narració literària. (act. 20) 

 
Reconeixement dels recursos 
temporals d’un text: l’ordre i la 
durada. (act. 4, 5, 22-24) 

 
Interpretació de textos de 
l’àmbit acadèmic i obtenció 
d’informació. (act. 6, 20, 23, 
33) 

 

Elaboració de resums a partir 
de textos expositius. (act. 55, 
56) 



 

 

 

 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 
 

Continguts Criteris i competències 
clau 

Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats Elements de la narració literària. BL3.1. Identificar les
 distintes 

BL3.1.1.    Identifica    els    
nivells 

Recerca en  diversos mitjans per a obtenir informació. (act. 11-   
15,  categories  gramaticals,  flexives  i 

no 
d’anàlisi  de  la  llengua. 
Identifica 

50) 
L’ordre i la durada. flexives,   que    componen    un  

text, 
les distintes
 categories 

 
 establint  la concordança entre  

elles, 
gramaticals, classificant-
les, 

Recerca d’informació en diccionaris convencionals i telemàtics. 
(act. Vocabulari: la fotografia. classificant-les,

 analitza
nt-les 

analitzant-les    
morfològicament, 

2, 31, 46-48, 52-56) 
 morfològicament,

 reconeixen
t el 

reconeixent  el  paper 
gramatical, 

 
Dubtes lingüístics: revelar i rebel·lar. paper gramatical, sintàctic i 

semàntic 
sintàctic i semàntic
 que 

Distinció dels elements de la narració literària. (act. 20) 
 que    exerceixen    en    el    

discurs   i 
exerceixen en el discurs
 i 

 
Els nivells d’anàlisi de la llengua. utilitzar-les correctament    

per a 
utilitzant-les correcta- ment per 
a 

Reconeixement   dels   recursos   temporal   d’un   text:   l’ordre   i 
la  avançar  en  la  comprensió  i  

creació 
avançar    en    la    comprensió    
i 

durada. (act. 4, 5, 21-24) 
El substantiu. correcta de textos propis dels 

àmbits 
creació    correcta    de    tex-   
tos 

 
 periodístic, professional

 i 
propis   dels   àmbits   
periodístic, 

Identificació dels nivells d’anàlisi de la llengua. (act. 27-34) 
La funció del substantiu. administratiu. (CCLI) professional i administratiu.  

   Classificació de substantius i identificació de les   funcions. (act.  
35, El verb. BL3.2.  Aplicar  coneixements,  

propis 
BL3.2.1. Aplica
 coneixements 

36) 
 del nivell, sobre les

 normes 
sobre  les  normes   
ortogràfiques 

 
Els morfemes verbals. ortogràfiques   de   la   llengua   

per  a 
de   la   llengua   per   a   produir  
i 

Anàlisi dels morfemes verbals. (act. 37) 
 produir  i  comprendre  textos  

orals i 
comprendre textos orals i  
escrits 

 
Ús de les majúscules i les minúscules. escrits amb correcció. (CCLI, CAA) amb correcció. Aplicació de les normes  d’ús  de les  majúscules  i les     

minúscules.    (act. 38-44) 
Els cultismes. BL3.3. Identificar els

 distints 
BL3.3.1.    Identifica    els   
distints 

 
 procediments   de   creació   del 

lèxic, 
procediments    de     creació    
del 

Ampliació del lèxic relacionat amb la toponímia valenciana. (act. 
45) Les locucions llatines. propis  del  nivell, distingint  entre 

els 
lèxic,  propis  del  nivell, 
distingint 

 
 morfològics i préstecs

 d’altres 
entre  els  morfològics  i  
préstecs 

Identificació de cultismes i locucions llatines. (act. 46-50) 
Història  de  la  llengua  (I):  dels  orígens al llengües, i aproximar-se a l’origen 

del 
d’altres llengües, i coneix 
l’origen 

 
segle XIII. lèxic,   per   a  enriquir   el 

vocabulari. 
del    lèxic,    per    a    enriquir    
el 

Interpretació de textos de l’àmbit acadèmic i obtenció 
d’informació  (CCLI, CAA) vocabulari. relacionada amb els orígens de la llengua fins al segle xiii. (act. 52- 

Els primers textos.   54) 
   Aplicació dels continguts relacionats amb la narració per a 

redactar    textos amb correcció, coherència, cohesió i adequació. (act. 59, 
60) 



 

 

 

 

 

Bloc IV. Educació literària. 
 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 



 

 

Els tòpics literaris: carpe diem, tempus 
fugit, locus amoenus, etc. 

 
Els primers 

textos. El 

romanticisme. 

La Renaixença. 

La Renaixença 

valenciana. Teodor 

Llorente. 

Les figures retòriques (I): la comparació i la 
hipèrbole. 

 
Lectura guiada i comprensió de textos i 
d’obres literàries, d’acord amb el nivell, 
com a base per a la formació de la 
personalitat literària i el gaudi personal. 

 
Selecció de lectures de manera autònoma 
o a proposta del professorat, de la 
biblioteca o d’altres àmbits (intercanvi, 
préstecs, consulta en línia, etc.). 

 
Pràctica de diversos tipus de lectura 
(guiada, lliure, silenciosa, en veu alta) de 
textos literaris, com a font de gaudi i 
d’informació i com a mitjà d’aprenentatge i 
enriquiment personal. 

BL4.1. Realitzar lectures d’obres literàries 
pròximes als seus gustos, triades lliurement o a 
proposta del professorat, en silenci, en veu alta 
o participant en dramatitzacions i 
improvisacions de textos adequats al nivell, 
aplicant tècniques expressives i teatrals. (CCLI, 
SIEE, CEC) 

 
BL4.2. Elaborar un portfolio, amb una selecció 
de documents i creacions realitzats a partir de 
lectures, literàries i no literàries, pròximes als 
seus interessos, de forma reflexiva i crítica, per a 
ampliar els coneixements i aconseguir el gaudi 
personal, formant la personalitat literària. (CCLI, 
SIEE, CEC) 

 
BL4.3. Exposar, en suports diversos, orals i 
escrits, les conclusions crítiques i raonades 
sobre obres, personatges, temes i tòpics 
universals, del segle xix fins a l’actualitat, en 
creacions de diferent naturalesa. (CCLI, CAA, 
SIEE, CEC) 

 
BL4.4. Analitzar un corpus de textos literaris, del 
segle xix a l’actualitat, seleccionats entorn d’un 
tema o tòpic comú, com a mode d’aproximació a  
la literatura, identificant els trets essencials del 
context sociocultural i literari 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 de judicis personals. (CCLI, CAA, 
SIEE, CEC) 

BL4.1.1. Realitza lectures d’obres literàries en 
silenci i en veu alta aplicant tècniques 
expressives i teatrals. 

 
BL4.2.1. Elabora un portfolio, amb una 
selecció de documents i creacions realitzats a 
partir de lectures, literàries i no literàries, per 
a ampliar els seus coneixements i aconseguir 
el gaudi personal, formant la personalitat 
literària. 

 
BL4.3.1. Exposa, en suports diversos, orals i 
escrits, les conclusions crítiques i raonades 
sobre obres, personatges, temes i tòpics 
universals, del segle xix fins a l’actualitat, en 
creacions de diferent naturalesa. 

 
BL4.4.1. Analitza un corpus de textos literaris, 
del segle XIX a l’actualitat, seleccionats 
entorn d’un tema o tòpic comú, com a mode 
d’aproximació a la literatura, identificant els 
trets essencials del context sociocultural i 
literari 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 de judicis personals. 

 
BL4.4.3. Realitza un comentari de forma i 
contingut per a expressar raonadament les 
conclusions extretes de l’anàlisi de textos 
literaris per mitjà d’opinions personals. 

Recerca en diversos mitjans per a 
obtenir informació sobre els tòpics 
literaris. (act. 50, 51) 

 
Enumeració d’alguns dels primers 
textos de la nostra llengua i 
literatura. (Repassa 8) 

 
Esmenta característiques, temes i 
autors del romanticisme i de la 
Renaixença. (act. 55, 56) 

 
Realitza comentaris literaris dirigits 
de poemes de la Renaixença. (act. 
57) 

 

Identificació de figures  retòriques. 
(act. 57) 

 
Valoració del patrimoni artístic i 
cultural del poble valencià. (act. 54, 
58) 

 
Expressió de la creativitat literària  
en la redacció de textos. (act. 19, 59) 



 

 

 

 

 

UNITAT 2 El poder de la publicitat 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 

 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats Aplicació de les característiques
 del 

BL1.1.    Participar    activament    i    respectuosa    en   
intercanvis 

BL1.1.1. Participa activament
 i 

Interpretació d’anuncis. 
(act. llenguatge  conversacional,  dels  principis 

de 
comunicatius,    reals    o    dramatitzats,    especialment    en      
els 

respectuosa en intercanvis 
comunicatius, 

1, 6, 50, 56, Repassa 2) 
cooperació  i  de les  habilitats  socials  en 
les 

representatius  dels  mitjans  de  comunicació  social  i  dels 
àmbits 

especialment  en  els  representatius 
dels 

 
formes  de   tractament  i  respecte   
apreses, 

professional i administratiu, sobre temes polèmics de   
l’actualitat, 

mitjans   de   comunicació   social   i    
dels 

Interpretació de
 textos especialment en defensar els propis drets. defensant críticament les pròpies opinions amb fluïdesa i   

riquesa 
àmbits professional i administratiu 
sobre 

teatrals. (act. 53-55) 
 lèxica,  ajustant  el  registre,  el  to  i  les  normes  de  cortesia  a   

la 
temes polèmics de l’actualitat, 
defensant 

 
Aplicació,  anàlisi  i  avaluació  dels  
elements 

situació   comunicativa   i   utilitzant   les   estratègies  
lingüístiques 

críticament les pròpies opinions. Manifestació raonada
 i d’expressió   oral   no   verbals,   corporals    

i 
d’interacció oral. (CCLI, CAA, CSC)  argumentada de les 

opinions paralingüístics:    gesticulació,    mirada,    
to, 

 BL1.2.1.  Participa  en  equips  de   
treball 

i  preferències  pròpies.  
(act. dicció, espai, etc. BL1.2.  Participar  en  equips  de  treball  per  a  aconseguir   

metes 
per     a     aconseguir     metes    
comunes 

4, 7) 
 comunes  assumint  diversos  rols  amb eficàcia i  responsabilitat   

i 
assumint     diversos     rols,    
demostrant 

 
Utilització  de  l’estàndard  i  d’un  
llenguatge 

donar  suport  a  companys  i  companyes  demostrant  empatia    
i 

empatia i reconeixent les
 seues 

Participació    activa    en   
un no discriminatori. reconeixent  les  seues  aportacions,  així  com  utilitzar  el     

diàleg 
aportacions, i utilitzant el diàleg 
igualitari 

debat o en un col·loqui.  
(act.  igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies. (CCLI, SIEE, 

CSC) 
per a resoldre conflictes i discrepàncies. 4, 7, 16) 

Escolta  activa,  comprensió,  interpretació   
i 

   
anàlisi  de   textos  orals  i  audiovisuals   
dels 

BL1.3. Interpretar textos orals i audiovisuals de gèneres, 
tipologies 

BL1.3.1. Interpreta textos orals
 i 

Escolta   de   dictats   amb 
les mitjans  de  comunicació  i  de  la    

publicitat 
i registres diferents, propis dels àmbits personal, acadèmic, 
social, 

audiovisuals   de    gèneres,   tipologies   
i 

pauses marcades
 i (debats,  tertúlies,  entrevistes, 

conferències, 
professional    i    administratiu,    especialment    periodístics
 
i 

registres   diferents,   propis   de    
l’àmbit 

reconeixement  de  sons 
que discursos, missatges publicitaris  de  la 

ràdio, 
publicitaris,  analitzant  els  elements  formals  i  de  contingut,    
la 

personal  i,   especialment,  periodístics  
i 

s’identifiquen   
correctament etc.). informació   no   verbal   i   les   convencions   pròpies   del  

gènere, 
publicitaris,     analitzant     els    
elements 

amb   la   seua 
representació Interpretació del so i la imatge en els   

textos 
utilitzant les estratègies de comprensió oral adequades al text i  
al 

formals  i  de  contingut, la informació 
no 

gràfica. (act. 35, 43) 
audiovisuals. propòsit  de l’escolta  de  forma  autònoma,  per  a captar el  

sentit 
verbal   i   les   convencions   pròpies   
del 

 
 global i construir-se una opinió crítica. (CCLI, CAA, CSC) gènere per a construir una opinió 

crítica. 
Exposició oral
 dels Aplicació  autònoma  de  les  estratègies    

de 
  coneixements    apresos,   

de comprensió  oral  en  els  textos  
periodístics, 

BL1.4. Produir  de  forma  oral, individualment o en  equip,   
textos 

BL1.4.1. Produeix de forma
 oral, 

forma  adequada  al 
context. publicitaris   i    dels   àmbits   professional    

i 
formals  de  l’àmbit  acadèmic  i  social,  amb  especial  atenció  
als 

individualment     o     en    equip,   
textos 

(act. 24, 42) 
administratiu. gèneres periodístics i publicitaris dels mitjans de  comunicació,  

de 
formals     de     l’àmbit     personal,    
amb 

 



 

 

 temes  relacionats  amb  el  currículum  i  l’actualitat,  utilitzant  
les 

especial atenció als gèneres periodístics 
i 

 
Anàlisi, aplicació i avaluació
 dels 

estratègies d’expressió oral i els elements no verbals adequats a 
la 

publicitaris,  de  temes  actuals, 
utilitzant 

 
procediments lingüístics d’expressió oral   
de 

situació comunicativa i a l’objectiu proposat, ajustant el registre 
al 

les   estratègies   d’expressió   oral   i    
els 

 
textos   expositius   i   argumentatius:  
ordre, 

grau de formalitat, amb adequació, coherència, cohesió, 
correcció 

elements    no    verbals    adequats    a  
la 

 
claredat    i    rigor    en    l’exposició;  
riquesa 

i    expressivitat,    per    a    practicar    aprenentatges    lingüístics 
i 

situació comunicativa.  



 

 

 

 

 
expressiva; ironia, tipus
 d’arguments, 

estructurar el pensament, amb el suport de les TIC i    la 
supervisió 

  

recursos d’emfatització i d’expansió de la  
in- 

del professor. (CCLI, CAA, CSC, SIEE) BL1.5.1. Avalua, utilitzant guies
 i 

formació. Especial atenció a
 les 

 gravacions,     amb     la     supervisió    
del 

interferències lingüístiques. BL1.5. Avaluar, utilitzant guies i gravacions, amb la supervisió    
del 

professorat, les produccions
 orals 

 professorat i progressiva autonomia, les produccions orals 
pròpies 

pròpies i dels companys. 

Elaboració de presentacions
 orals: 

i   dels   companys,   atenent   la   quantitat,   qualitat,   
rellevància, 

 

planificació, documentació, selecció
 i 

pertinència i  claredat  i  les  normes  de prosòdia, per a 
progressar 

 

reorganització de la
 informació, 

en la competència comunicativa oral. (CCLI, CAA)  

textualització i avaluació.   

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 
 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats Aplicació    dels     coneixements    sobre    
les 

.  BL2.1.  Interpretar  textos  escrits  dels  àmbits 
personal, 

BL2.1.1.    Interpreta    textos    escrits  
en 

Distinció  dels  elements  d’un 
anunci característiques    dels    textos    dels   

àmbits 
acadèmic,    social,    professional    i    administratiu,  
amb 

suports  diversos,  de  diferents  àmbits  
i 

gràfic. (act. 2, 6, 18) 
periodístic, professional  i  administratiu, a 
la 

especial   atenció   als   gèneres  periodístics   informatius 
i 

tipologies,  per  a  construir  el    
significat 

 
comprensió, interpretació i anàlisi 
d’aquests: 

d’opinió,     als     textos     publicitaris     dels     mitjans   
de 

global i com a suport per a aprendre. Anàlisi  d’anuncis  gràfics.  (act.  2, 
6, descripció de la disposició tipogràfica; 

anàlisi 
comunicació de masses i als textos de l’àmbit 
professional 

 19, 50, 56) 
de  la situació  comunicativa; identificació  
de 

i administratiu, a través de l’anàlisi dels elements formals 
i 

BL2.2.1. Aplica de manera autònoma   
les 

 
la tipologia textual i del gènere; 
interpretació 

de   contingut  propis  del   nivell   acadèmic,  utilitzant  
les 

estratègies  de  planificació  en  el  
procés 

Identificació de la funció  
denotativa de la informació contextual i no  verbal    

dels 
estratègies de comprensió  lectora  adequades  al  text i  
a 

d’escriptura. i connotativa del llenguatge. (act. 
3) textos publicitaris. l’objectiu de la lectura, per a construir el significat    

global 
  

 del text. (CCLI, CAA, CSC) BL2.2.3. Escriu textos en suports 
diversos 

Interpretació   de   textos   
narratius. 



 

 

Lectura,  comprensió,  interpretació  i  
anàlisi 

 i de diverses tipologies tenint en  
compte 

(act. 35) 
de textos expositius i argumentatius   
(crítica, 

BL2.2.  Planificar  i  escriure,  amb  adequació, 
coherència, 

la correcció ortogràfica i gramatical.  
textos   publicitaris   en   periòdics,    
revistes, 

cohesió,  correcció  ortogràfica  i  gramatical  i  lèxica    
del 

 Recerca  en  diversos  mitjans  per   
a tanques, web, etc.). nivell educatiu, tex- tos en  suports diversos, dels    

àmbits 
BL2.2.4. Escriu textos en suports 
diversos 

obtenir informació. (act. 13, 17, 59) 
 personal, acadèmic, social, professional i administratiu, 

de 
i de diverses tipologies tenint en  
compte 

 
Producció     de     textos     escrits    
narratius, 

diverses tipologies, centrant-se en els gèneres 
periodístics 

la correcció lèxica. Recerca  d’informació  en 
diccionaris expositius i  argumentatius (articles 

d’opinió, 
informatius  i  d’opinió,  en  textos  publicitaris  amb 
sentit 

 convencionals i en línia. (act. 10,  
12, treballs    d’investigació,   textos   

publicitaris, 
creatiu   i   estètic,   amb   l’ajuda  de   models   aplicant 
les 

BL2.2.5.    Escriu    textos    utilitzant     
un 

47-49) 
etc.), dels àmbits professional i 
administratiu, 

estratègies    del    procés    d’escriptura    i    utilitzant    
un 

llenguatge no discriminatori.  
amb     adequació,     coherència,     cohesió   
i 

llenguatge no discriminatori. (CCLI, CAA, CSC, SIEE)  Interpretació  de   textos  de  
l’àmbit correcció,  d’acord  amb  les   

característiques 
 BL2.3.2. Avalua i  identifica  els  errors 

de 
acadèmic   i   obtenció  
d’informació. 



 

 

 

 

 
pròpies dels gèneres. BL2.3. Avaluar i revisar, amb autonomia, els textos  

escrits 
correcció   ortogràfica   i   gramatical 
dels 

(act. 3, 19) 
 propis   o   aliens,   com   a   part   del   procés 

d’escriptura, 
textos  escrits  propis o aliens  com  a 
part 

 
Ús  de  tècniques  de  selecció,  organització  
i 

identificant els errors d’adequació,  coherència,  cohesió  
i 

del procés de revisió de l’escriptura. Elaboració d’anuncis. (act. 15, 58) 
revisió del lèxic nou. correcció  del  nivell  educatiu,  i  resoldre  els  dubtes    

de 
  

 forma autònoma per a millorar o reescriure  el     
producte 

BL2.3.3. En el procés de revisió de  
textos 

 
Ús de processadors de textos en  
l’escriptura: 

final. (CCLI, CAA) escrits,    resol    els    dubtes,    de   
forma 

 
columnes, estils, plantilles, etc.  reflexiva   i   dialogada,   amb   l’ajuda   

de 
 

 BL2.4.   Sintetitzar   textos   orals   i   escrits 
argumentatius 

diverses fonts de consulta.  
Avaluació amb autonomia de les 
produccions 

utilitzant esquemes, taules, mapes conceptuals i   
resums; 

  
pròpies  o  alienes,  com  a  part  del     
procés 

seleccionant   les   informacions   essencials; 
generalitzant 

BL2.4.1.    Sintetitza    per    escrit    
textos 

 
d’escriptura,  comparant  el  resultat  amb   
el 

informacions relaciona- des i elaborant un text coherent  
i 

narratius,    expositius    i  
argumentatius, 

 
pla   original,   jutjant   si   el   text   respon    
a 

cohesionat que no reproduïsca literalment parts del    
text 

seleccionant  les  informacions 
essencials 

 
l’objectiu d’escriptura i
 analitzant 

original ni incloga interpretacions personals, per a usar   
la 

per   a   usar-les   amb   finalitats 
diverses 

 
l’adequació,   coherència   i   cohesió,   amb 
la 

informació  amb  finalitats  diverses  segons  la  situació 
de 

segons la situació comunicativa.  
finalitat de millorar els textos. comunicació. (CCLI, CAA)   

  BL2.6.1.   Realitza   projectes   de   
treball 

 
Revisió   de   produccions   pròpies   i  
alienes, 

BL2.6.    Planificar   tasques    o    projectes,   individuals   
o 

buscant,   seleccionant   i   contrastant  
la 

 
identificant i corre- gint els errors 
ortogràfics, 

col·lectius, fent una previsió de recursos i temps  
ajustada 

informació    en    mitjans    digitals,    i  
la 

 
gramaticals i lèxics, d’acord amb  les   
normes 

als  objectius  proposats, adaptar-lo a canvis  i 
imprevistos 

registra en formats diversos.  
de   correcció   determinades   per   al    
nivell 

transformant les di- ficultats en possibilitats, avaluar  
amb 

BL2.6.2. Comparteix informacio
 i 

 
educatiu. l’ajuda de guies el  procés i el  producte final i    

comunicar 
continguts digitals i utilitza les eines     
de 

 
 de forma personal els resultats obtinguts. (CD, CAA, SIEE) comunicacio    TIC    i     entorns    

virtuals 
 

Utilització  autònoma  de les TIC  en totes  
les 

 d’aprenentatge.  
fases  del procés  d’elaboració d’un  
projecte: 

BL2.7. Realitzar de forma eficaç tasques o projectes,  
tenir 

  
localitzar,   seleccionar,   tractar,   organitzar 
i 

iniciativa   per   a   emprendre   i   proposar   accions   
sent 

  
emmagatzemar  la  informació;  crear   
textos 

conscient  de  les  seues  fortaleses  i  debilitats,     
mostrar 

  
escrits    o    audiovisuals    sense    copiar   
els 

curiositat i interés durant el seu desenvolupament i 
actuar 

  
enunciats literals de  les fonts i presentar    
el 

amb flexibilitat buscant solucions alternatives. (CAA, 
SIEE) 

  
Treball    

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 
 



 

 

C
o
nt
in
gu
ts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 
L’anunci publicitari. BL3.1. Identificar les distintes categories 

gramaticals,  flexives   i  no  flexives,   que 
BL3.1.1. Identifica les distintes categories 
gramaticals,   flexives   i   no   flexives, 
que 

Identificació dels recursos lingüístics i 
icònics de la publicitat. (act. 2, 3, 6, 18, 19) 



 

 

 

 

 

Recursos lingüístics i icònics de la publicitat. componen un text, establint la componen un text, establint
 la 

 

 concordança  entre  elles, classificant-les, concordança  entre  elles,  classificant-
les, 

Recerca  en   diversos  mitjans  per  a  
obtenir 

Significat connotatiu i denotatiu. analitzant-les morfològicament, analitzant-les
 morfològicam
ent, 

informació. (act. 13, 23) 

 reconeixent el paper gramatical, sintàctic reconeixent el paper gramatical, sintàctic 
i 

 

El vocabulari de la publicitat. i semàntic que exerceixen en el discurs   i semàntic  que  exerceixen  en  el  discurs  
i 

Ús d’errada i errata. (act. 12) 

 utilitzar-les correctament. (CCLI) utilitzant-les correctament.  

Els dubtes lingüístics: ús d’errada i errata.   Recerca d’informació en
 diccionaris 

 BL3.2.  Aplicar  coneixements,  propis del BL3.2.1.  Aplica  coneixements,  propis 
del 

convencionals i en línia. (act. 10, 12, 47-49) 

Els verbs regulars. nivell, sobre les normes ortogràfiques  de nivell, sobre les  normes  ortogràfiques 
de 

 

 la  llengua  per  a  produir  i   comprendre la  llengua  per  a  produir  i    
comprendre 

Classificació dels verbs. (act. 20-23) 

Paradigma de les formes verbals. textos orals i escrits amb correcció. (CCLI, textos orals i escrits amb correcció.  

 CAA)  Conjugació dels  verbs  regulars  i  anàlisi 
dels 

Aplicació  dels  temps  i  modes  verbals  a la 
intenció 

 BL3.4.1.   Explica   els   distints   nivells   
de 

morfemes verbals. (act. 25-35) 

comunicativa. BL3.4.   Explicar   els   distints   nivells   de significat    de     paraules    i    
expressions, 

 

 significat    de    paraules    i   expressions, identificant l’ús connotatiu i denotatiu  
de 

Identificació de les vocals obertes i  
tancades. 

Les vocals. identificant l’ús connotatiu i denotatiu de la llengua per a interpretar el sentit 
global 

(act. 36-43) 

 la   llengua   per   a   interpretar   el sentit d’un   text   i   crear   discursos   segons   
la 

 



 

 

Identificació de les vocals obertes i les 
tancades. 

global  d’un text  i crear  discursos segons intenció comunicativa. Identificació de les interferències  
vocàliques. 

 la intenció comunicativa. (CCLI, CAA)  (act. 44-46) 

Les interferències vocàliques.  BL3.6.1.  Reconeix  les  propietats 
textuals 

 

 BL3.6. Reconéixer les propietats  textuals en textos dels àmbits
 periodístic, 

Identificació i ús de frases fetes. (act. 47-50) 

Les frases fetes. en     textos     dels     àmbits    periodístic, publicitari i  administratiu per mitjà  
d’una 

 

 publicitari,   laboral   i   administratiu  per aproximació al comentari pragmàtic per 
a 

Interpretació de textos de l’àmbit acadèmic  
i 

Identificació de frases fetes en la publicitat. mitjà   d’una   aproximació   al  comentari compondre   textos   orals   i   escrits  
amb 

obtenció   d’informació   relacionada   amb  
la 

 pragmàtic per a compondre textos orals i adequació, coherència i cohesió. història de la llengua  des del segle  xv fins  
al 

Identificació de figures retòriques en la 
publicitat. 

escrits    amb    adequació,    coherència  i  segle XVIII. (act. 51, 52) 

 cohesió. (CCLI, CAA, CSC)   

Història de la llengua (II): del segle xv al 
segle XVIII. 

  Aplicació  dels  continguts  relacionats  amb 
la 

   publicitat  per  a  elaborar  anuncis i 
valoració 

Anàlisi de  l’adequació textual: tipologia 
textual,   del 

  dels anuncis gràfics amb
 correcció, 

gènere i àmbit d’ús, en funció de la finalitat 
del text i 

  coherència, cohesió i adequació. (act. 56-
59) 

de la intenció de l’emissor (funcions del  
llenguatge); 

   

relació  entre  l’emissor  i  el  receptor;  les  
marques 

   

lingüístiques de modalització i ús d’un 
llenguatge no 

   

discriminatori, en funció dels elements de la 
situación 

   

comunicativa.    



 

 

 

 

 

Bloc IV. Educació literària. 
 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 
El teatre culte de la Renaixença. BL4.1.   Realitzar   lectures   d’obres  

literàries 
BL4.1.1.  Realitza  lectures  d’obres   
literàries 

Enumeració  d’algunes  conseqüències  de   
la 

 pròximes als seus gustos, triades lliurement 
o 

pròximes  als  seus  gustos  en  silenci,  en 
veu 

Decadència i dels decrets de Nova Planta  
pel 

El teatre popular de la Renaixença. a proposta del professorat, en silenci, en  
veu 

alta    o    participant    en    dramatitzacions  
i 

que  fa  a la  producció literària  del  
moment. 

 alta    o    participant    en    dramatitzacions  
i 

improvisacions  de  textos  adequats  al 
nivell, 

(act. 51) 

Les figures retòriques. improvisacions  de  textos  adequats  al 
nivell, 

aplicant tècniques expressives i teatrals.  

 aplicant   tècniques   expressives   i    
teatrals. 

 Esment  de  característiques,  temes  i  
autors 

La poesia: Maria-Mercè Marçal. (CCLI, SIEE, CEC) BL4.3.1.  Exposa  les  conclusions  crítiques    
i 

del  teatre  popular  i  del  teatre  culte  de   
la 

  raonades   sobre   les   connexions   entre    
la 

Renaixença. (act. 53, 54) 

Lectura guiada i comprensió de textos i 
obres 

BL4.3.  Exposar,  en  suports  diversos,  orals 
i 

literatura,  les  arts  i  la publicitat  analitzant 
i 

 

literàries,  d’acord amb el nivell,  com a   
base 

escrits,  les  conclusions  crítiques  i 
raonades, 

comparant obres teatrals. Realització de comentaris literaris d’obres  
de 

per a la formació de la personalitat literària  
i 

sobre les  connexions entre  la literatura,   
les 

 teatre de la Renaixença. (act. 53, 54) 

el gaudi personal. arts i la ciència, analitzant i comparant  
obres, 

BL4.4.1. Analitza textos literaris del segle  
xix, 

 

 personatges,  temes  i  tòpics  universals,  
del 

identificant els trets essencials i realitzant 
un 

Participació   en   la   dramatització   de 
textos 

Pràctica de diversos tipus de lectura  
(guiada, 

segle  xix  fins  a  l’actualitat,  en  creacions 
de 

comentari    de    forma    i    contingut    per 
a 

teatrals de la Renaixença. (act. 55) 

lliure,   silenciosa,   en   veu   alta)   de   
textos 

diferent   naturalesa  (cine,  música,   
pintura, 

expressar     raonadament     les   
conclusions 

 



 

 

literaris com a font de  gaudi i d’informació   
i 

textos literaris i dels mitjans de 
comunicació, 

extretes. Identificació de figures retòriques. (act. 56) 

com  a  mitjà d’aprenentatge  i 
d’enriquiment 

etc.). (CCLI, CAA, SIEE, CEC)   

personal.   Recerca  en   diversos  mitjans  per  a  
obtenir 

 BL4.4. Analitzar un  corpus de textos  
literaris 

 informació sobre el sainet i autors de  
sainets 

Dramatització  de  textos  literaris  adaptats  
i 

del segle xix, seleccionats entorn d’un tema 
o 

 i elaboració de resums. (act. 55) 

adequats al nivell. tòpic comú, com  a mode d’aproximació a   
la 

  

 literatura, identificant els trets essencials  
del 

 Expressió   de   la   creativitat   en   la 
redacció 

Anàlisi   de   les   característiques  
expressives 

context sociocultural i literari de l’època i  
les 

 d’anuncis. (act. 58) 

dels  textos  teatrals,  relacionant-los  amb  
el 

característiques  del  gènere  i  realitzant    
un 

  

cine, la ràdio, la televisió i la publicitat. comentari    de    forma    i    contingut    per 
a 

  

 expressar     raonadament     les   
conclusions 

  

Aplicació  de  tècniques  teatrals  i  de 
lectura 

extretes, per mitjà de la formulació de 
judicis 

  

expressiva en veu alta i en dramatitzacions. personals. (CCLI, CAA, CEC, SIEE)   



 

 

 

 

 

UNITAT 3 Ara que ho pense 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 

 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats Aplicació   de   les   característiques 
del 

BL1.1.  Participar  activament  i  respectuosament  en    
intercanvis 

BL1.1.1. Participa activament
 i 

Narració oral de fets
 i llenguatge conversacional,

 dels 
comunicatius,    reals    o    dramatitzats,    especialment    en      
els 

respectuosament en
 intercanvis 

sensacions  personals.  (act.  
6, principis    de    cooperació    i    de    

les 
representatius  dels  mitjans  de  comunicació  social  i  dels 
àmbits 

comunicatius, especialment en
 els 

8, 34) 
habilitats   socials   en   les   formes   
de 

professional i administratiu, sobre temes polèmics de   
l’actualitat. 

representatius  dels  mitjans  de 
comunicació 

 
tractament i respecte
 apreses, 

Defensar críticament  les  opinions pròpies amb fluïdesa i   
riquesa 

social i de l’àmbit professional sobre    
temes 

Manifestació raonada
 i especialment   en   defensar   els   

drets 
lèxica, ajustar el registre, el to i les normes de cortesia a la 
situació 

polèmics de l’actualitat, i defensa 
críticament 

argumentada de  les opinions 
i propis. comunicativa  i  utilitzar  les  estratègies  lingüístiques  

d’interacció 
les opinions pròpies. preferències   pròpies.   (act.  

5, Utilització     de     l’estàndard     i   
d’un 

oral. (CCLI, CAA, CSC)  56, 57) 
llenguatge no discriminatori.  BL1.2.1. Participa en  equips  de  treball  per 

a 
 

 BL1.2.  Participar  en  equips  de  treball  per  a  aconseguir   
metes 

aconseguir metes comunes,
 assumeix 

Participació activa en un 
debat Escolta activa,

 comprensió, 
comunes  assumint  diversos  rols  amb  eficàcia  i   
responsabilitat, 

diversos rols demostrant empatia
 i 

o en un col·loqui. (act. 5, 17) 
interpretació i anàlisi de  textos orals   
i 

donar  suport  a  companys  i  companyes  demostrant  empatia    
i 

reconeixent les seues aportacions, i utilitza 
el 

 
audiovisuals dels mitjans
 de 

reconeixent  les  seues  aportacions,  així  com  utilitzar  el     
diàleg 

diàleg  igualitari  per  a  resoldre  conflictes   
i 

Escolta   de   dictats   amb     
les comunicació   i   la   publicitat  

(debats, 
igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies. (CCLI, SIEE, 
CSC) 

discrepàncies. pauses marcades
 i tertúlies,     entrevistes,    

conferències, 
  reconeixement   de   sons   

que discursos,  missatges  publicitaris  de 
la 

BL1.3. Interpretar textos orals i audiovisuals de gèneres, 
tipologies 

BL1.3.1. Interpreta textos orals i 
audiovisuals 

s’identifiquen
 correctam
ent 

ràdio, etc.). i registres diferents, propis de l’àmbit    personal, acadèmic, 
social, 

de  gèneres,  tipologies  i  registres 
diferents, 

amb    la    seua   
representació  professional i administratiu, especialment periodístics

 i 
propis  de  l’àmbit  personal  i,  
especialment, 

gràfica. (act. 33, 43, 57) 
Aplicació  autònoma  de  les 
estratègies 

publicitaris.   Analitzar  els  elements  formals  i  de  contingut,     
la 

periodístics i publicitaris, analitza
 els 

 
de   comprensió   oral   en   els     
textos 

informació   no   verbal   i   les   convencions   pròpies   del  
gènere, 

elements     formals     i     de     contingut,   
la 

Participació    activa    en    
jocs periodístics,   publicitaris   i   de 

l’àmbit 
utilitzant les estratègies de comprensió oral adequades al text i  
al 

informació   no    verbal    i    les  
convencions 

orals. (act. 15, 53) 
professional i administratiu. propòsit  de l’escolta  de  forma  autònoma,  per  a captar el  

sentit 
pròpies del gènere per a construir una 
opinió 

 
 global i construir•se una opinió crítica. (CCLI, CAA, CSC) crítica. Exposició oral

 dels Anàlisi,    aplicació    i    avaluació    
dels 

  coneixements apresos
 de procediments    lingüístics   

d’expressió 
BL1.4. Produir  de  forma  oral, individualment o en  equip,   
textos 

BL1.4.1. Produeix de forma
 oral, 

manera adequa• da al 
context. oral de textos expositius

 i 
formals  de  l’àmbit  acadèmic, social, professional  i 
administratiu, 

individualment o en equip, textos formals 
de 

(act. 15, 53, 56) 
argumentatius:  ordre,  claredat  i 
rigor 

amb  especial  atenció  als  gèneres  periodístics  i  publicitaris 
dels 

l’àmbit  personal,  amb  especial  atenció   
als 

 



 

 

en    l’exposició;    riquesa    
expressiva; 

mitjans  de  comunicació,  de  temes  polèmics  relacionats  amb 
el 

gèneres  periodístics  i  publicitaris,  de 
temes 

 
ironia;    tipus    d’arguments;  
recursos 

currículum i  l’actualitat. Ajustar  el  registre  al  grau  de 
formalitat, 

actuals,  i  utilitza  les  estratègies 
d’expressió 

 
d’emfatització    i    d’expansió    de    
la 

amb adequació, coherència, cohesió, correcció i expressivitat,  
per 

oral i els elements no  verbals adequats a    
la 

 
informació,   i   especial   atenció   a 
les 

a  practicar  aprenentatges  lingüístics  i  estructurar el 
pensament, 

situació comunicativa.  
interferències lingüístiques. amb el suport de les TIC i la supervisió del professor. (CCLI, CAA,   



 

 

 

 

 
 

Elaboració de presentacions orals: 
planificació, documentació, selecció i 
reorganització de la informació, 
textualització i avaluació. 

CSC, SIEE) 
 

BL1.5. Avaluar, utilitzant guies i gravacions, amb la supervisió del 
professorat i amb progressiva autonomia, les produccions orals 
pròpies i dels companys, atenent la quantitat, qualitat, 
rellevància, pertinència i claredat, i les normes de prosòdia, per 
a progressar en la competència comunicativa oral. (CCLI, CAA) 

BL1.5.1. Avalua, utilitzant guies i 
gravacions, amb la supervisió del 
professorat, les produccions orals pròpies i 
dels companys. 

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 
 

Contin
guts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats Aplicació dels coneixements sobre
 les 

BL2.1.    Interpretar    textos    escrits    dels    àmbits  personal, BL2.1.1.    Interpreta    textos    escrits     
en 

Distinció de les
 parts, característiques    dels    textos    dels     

àmbits 
acadèmic,  social,  professional  i  administratiu,  amb  especial suports   diversos,   de   diferents   àmbits  

i 
estructura   i   recursos   
d’un periodístic,  professional  i  administratiu  a   

la 
atenció  als  gèneres  periodístics  informatius  i  d’opinió,    als tipologies,   per   a   construir   el   

significat 
text  expositiu. (act.  3, 4, 
18, comprensió,  interpretació  i  anàlisi 

d’aquests. 
textos publicitaris global i com a suport per a aprendre. 19, Repassa 1) 

Descripció  de  la disposició  tipogràfica, 
anàlisi 

   
de la situació comunicativa, identificació de  
la 

dels mitjans de comunicació de masses i als textos de    l’àmbit BL2.2.1.  Aplica  de  manera  autònoma  
les 

Identificació de
 la tipologia textual i del gènere, interpretació  

de 
professional i administratiu, a través de l’anàlisi dels  elements estratègies   de   planificació   en   el  

procés 
modalització en un text. 
(act. la informació contextual i no verbal dels 

textos 
formals i de contingut propis del nivell acadèmic. Utilitzar    les d’escriptura. 20, Repassa 3) 

publicitaris. estratègies   de   comprensió   lectora   adequades   al   text   i a   
 l’objectiu de la lectura per a  construir el  significat global    del BL2.2.3. Escriu textos en suports diversos  

i 
Redacció de
 textos Lectura, comprensió, interpretació i anàlisi  

de 
text. (CCLI, CAA, CSC) de  diverses tipologies  tenint en  compte 

la 
expositius. (act. 21, 60) 

textos expositius i argumentatius.  correcció ortogràfica, gramatical i lèxica.  
 BL2.2.   Planificar   i   escriure,   amb   adequació,    coherència,  Interpretació de

 textos Producció de textos escrits
 narratius, 

cohesió,  correcció  ortogràfica,  gramatical  i  lèxica  del  nivell BL2.2.5. Escriu textos utilitzant
 un 

narratius.  (act.   43,   44,  
57, expositius    i argumentatius     dels    

àmbits 
educatiu,  textos,  en  suports  diversos,  dels  àmbits personal, llenguatge no discriminatori. 58) 

professional  i  administratiu,  amb  
adequació, 

acadèmic,  social,   professional   i   administratiu,   de diverses   
coherència,  cohesió  i  correcció,  d’acord 
amb 

tipologies, amb sentit creatiu i estètic amb ajuda de models de BL2.3.2.  Avalua  i  identifica  els  errors   
de 

Narració  per escrit de fets   
i les característiques pròpies dels gèneres. desenvolupament personal. (CCLI, CAA, CSC, SIEE) correcció   ortogràfica   i    gramatical    

dels 
sensacions   personals.   
(act.   textos escrits propis o aliens com a part 

del 
35) 

Ús  de  tècniques  de  selecció,  organització    
i 

BL2.3.  Avaluar  i  revisar,  amb  autonomia,  els  textos   escrits procés de revisió de l’escriptura.  



 

 

revisió del lèxic nou. propis o aliens, com a part del procés d’escriptura,   identificar  Recerca  en  diversos 
mitjans  els  errors  d’adequació,  coherència,  cohesió  i  correcció   del BL2.3.3. En  el  procés  de  revisió  de 

textos 
per   a   obtenir    
informació. Ús  de  processadors de  textos  en 

l’escriptura: 
nivell educatiu, i resoldre els dubtes de manera autònoma per escrits, resol els dubtes de forma reflexiva 

i 
(act. 5, 6, 11) 



 

 

 

 

 
columnes, estils, plantilles, etc. a millorar o reescriure el producte final. (CCLI, CAA) dialogada amb l’ajuda de diverses fonts  

de 
 

  consulta. Recerca d’informació
 en 

Avaluació  amb  autonomia de  les 
produccions 

BL2.5. Planificar tasques o projectes, individuals o   col·lectius,  diccionaris   convencionals   
i 

pròpies   o   alienes   com   a   part   del   
procés 

fer  una  previsió  de  recursos  i  temps  ajustada  als objectius BL2.4.1.     Sintetitza    per    escrit
 tex
tos 

telemàtics.  (act.   2,  10,  
13, 

d’escriptura, comparant el resultat amb el   
pla 

proposats, adaptar•lo a canvis  i imprevistos  transformant  les narratius,   expositius    i    argumentatius   
i 

53, 54, 57, 58) 

original,  jutjant  si  el  text  respon  a 
l’objectiu 

dificultats  en  possibilitats,  avaluar  amb  ajuda  de  guies     el selecciona  les  informacions  essencials 
per 

 

d’escriptura i analitzant
 l’adequació, 

procés i el producte final i comunicar de manera personal   els a usar-les amb finalitats diverses segons  
la 

Elaboració d’un
 fullet 

coherència   i   cohesió,   amb   la   finalitat   
de 

resultats obtinguts. (CCLI, CAA, SIEE) situació comunicativa. informatiu. (act. 60) 

millorar els textos.    

 BL2.6.  Realitzar  projectes  de  treball  individuals  i  en  equips BL2.6.1.    Realitza    projectes    de    
treball 

 

Revisió   de   produccions   pròpies   i    
alienes, 

cooperatius sobre temes del currículum, amb especial  interés buscant,    seleccionant    i    contrastant   
la 

 

identificació i correcció dels errors 
ortogràfics, 

per  les  obres  literàries,  o  sobre  temes  socials,  científics    i informació en  mitjans digitals i la    
registra 

 

gramaticals i lèxics d’acord amb les normes  
de 

culturals, buscant i seleccionant informació en mitjans digitals en formats diversos.  

correcció determinades per al nivell 
educatiu. 

de forma contrastada; editar continguts per
 mitjà 

  

 d’aplicacions  informàtiques, i  col·laborar i  comunicar-se amb BL2.6.2. Comparteix informació
 i 

 

Utilització  autònoma  de  les  TIC  en  totes  
les 

altres filtrant i compartint informació i     continguts digitals de continguts digitals i utilitza les 
ferramentes 

 

fases  del  procés  d’elaboració  d’un  
projecte: 

forma segura i responsable. (CCLI, CD, CAA, SIEE) de  comunicació  TIC  i  els  entorns 
virtuals 

 

localitzar,   seleccionar,   tractar,   organitzar   
i 

 d’aprenentatge.  



 

 

emmagatzemar   la   informació;   crear  
textos 

BL2.7.  Realitzar  de  manera  eficaç  tasques  o  projectes, tenir   

escrits    o    audiovisuals    sense    copiar     
els 

iniciativa per a emprendre i  proposar accions  sent   conscient   

enunciats  literals  de  les  fonts;  presentar   
el 

de les seues fortaleses i debilitats, mostrar curiositat i   interés   

treball. durant  el  seu  desenvolupament  i  actuar  amb  flexibilitat tot   

 buscant solucions alternatives. (CCLI, CAA, SIEE)   

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 
 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats Elements del text expositiu. BL3.1.   Identificar   les   
distintes   categories 

BL3.1.1. Identifica els
 nivells 

Recerca en diversos mitjans per a obtenir informació. (act. 6, 8, 11) 
 gramaticals,    flexives    i    no    

flexives,   que 
d’anàlisi de la llengua i les  
distintes 

 
Vocabulari: la informació. componen  un  text,  establir  

la concordança 
formes   verbals,   les   classifica, 
les 

Recerca d’informació en diccionaris convencionals i telemàtics.    
(act.  entre   aquestes,   classificar-

les, analitzar-les 
analitza    morfològicament    i    
les 

2, 10, 12, 13, 53, 54, 57, 58) 
Dubtes  lingüístics: ús  d’ironia i morfològicament,

 reconéixe
r el

 paper 

empra adequadament per
 a 

 
heroïna. gramatical, sintàctic i

 semàntic que 
avançar en la comprensió i  
creació 

Reconeixement de les parts d’un text expositiu i dels    seus  
recursos.  exerceixen    en    el    discurs    

i    utilitzar-les 
correcta de textos diversos. (act. 3, 4, 18, 20) 



 

 

 

 

 
Els verbs irregulars: correctament per a

 avançar
 en la 

  

irregularitats en el  lexema i  en comprensió   i   creació   
correcta   de   textos 

BL3.2.1. Aplica coneixements 
sobre 

Identificació de les irregularitats dels verbs. (act. 22-33, Re• passa 4) 

la desinència. propis dels àmbits periodístic, 
professional   i 

les   normes   ortogràfiques   de    
la 

 

 administratiu. (CCLI) llengua per a produir i 
comprendre 

Aplicació de les normes d’ús de l’accent i de la dièresi. (act. 37 47, 

Verbs amb irregularitats  textos orals i escrits amb 
correcció. 

Repassa 5) 

pròpies. BL3.2.    Aplicar    
coneixements,    propis  del 

  

 nivell, sobre les  normes  
ortogràfiques  de la 

BL3.3.1.    Identifica els
 distints 

Ampliació del lèxic relacionat amb la informació. (act. 9•13) 

L’accentuació. llengua  per  a  produir  i  
comprendre  textos 

procediments  de  creació  del 
lèxic, 

 

 orals i escrits amb correcció. 
(CCLI, CAA) 

propis  del  nivell,  distingeix   
entre 

Identificació   de   barbarismes   i   correcció d’aquests.  (act. 48-
53, 

La dièresi i els verbs.  els    morfològics    i    els    
préstecs 

Repassa 6) 

 BL3.3.  Identificar  els  distints  
procediments 

d’altres   llengües,   i   s’aproxima  
a 

 

Els barbarismes. de    creació    del    lèxic,    
propis    del nivell, 

l’origen  del  lèxic  per  a  enriquir 
el 

Interpretació de  textos de  l’àmbit  acadèmic i  obtenció 
d’informació 

 distingint   entre  els  
morfològics  i   préstecs 

vocabulari. relacionada amb la situació de la llengua al segle XIX. (act. 54•56) 

Història de la  llengua:  el  segle d’altres  llengües,  així  com  
aproximarse    a 

  

xix. l’origen del lèxic per a 
enriquir el  vocabulari. 

 Aplicació  dels  continguts  relacionats  amb  el  text  expositiu  per    
a 

 (CCLI, CAA)  redactar textos amb correcció, coherència, cohesió i adequació.  
(act. 

   21, 60, Repassa 8-10) 

 



 

 

Bloc IV. Educació literària. 
 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i 
activitats 

El naturalisme. BL4.1. Realitzar lectures d’obres literàries pròximes als  
seus 

BL4.1.1.  Realitza  lectures  d’obres  literàries   
en 

Esmenta   
característiques,  gustos,  triades  lliurement  o  a  proposta  del  professor, 

en 
silenci i en veu alta i aplica tècniques 
expressives 

temes i autors
 del Narcís Oller. silenci,   en   veu   alta   o   participant   en   dramatitzacions 

i 
i teatrals. naturalisme. (Repassa 9) 

 improvisacions  de  textos  adequats  al  nivell,  tot   
aplicant 

  
El modernisme. tècniques expressives i teatrals. (CCLI, SIEE, CEC) BL4.3.1.   Exposa,   en   suports   diversos,   orals 

i 
Esmenta   
característiques,   escrits, les conclusions crítiques i raonades 

sobre 
temes    i    autors    de     
la La novel·la modernista a Catalunya. BL4.2.    Elaborar    un    portfolio,    amb    una    selecció   

de 
les  connexions  entre  la  literatura,  les  arts  i  
la 

novel·la  modernista.  
(act.  documents   i   creacions   realitzats   a   partir   de   

lectures, 
ciència, i analitza i compara obres,   
personatges, 

59, Repassa 10) 
La novel·la modernista a València. literàries  i  no  literàries,  pròximes  als  seus  interessos,  

de 
temes  i  tòpics  universals,  del  segle  xix  fins   
a 

 
 forma reflexiva i crítica, per a ampliar els seus 

coneixements 
l’actualitat, en creacions de diferent naturalesa. Realitza

 coment
aris 

Vicente Blasco Ibáñez. i aconseguir el gaudi personal, i formar la seua   
personalitat 

 literaris  dirigits  de   
textos  literària. (CCLI, SIEE, CEC) BL4.4.1. Analitza un corpus de textos literaris, 

del 
modernistes. (act. 58) 

Lectura guiada i comprensió de textos i 
obres 

 segle  xix  fins  a  l’actualitat,  seleccionats 
entorn 

 



 

 

 

 

 

literàries segons el nivell, com a base per a 
la 

BL4.3.   Exposar,  en  suports  diversos,  orals  i  escrits,     
les 

d’un    tema    o    tòpic    comú,    com    a    
mode 

Expressa la
 creativitat 

formació de la personalitat literària i el  
gaudi 

conclusions crítiques i raonades sobre les connexions  
entre 

d’aproximació a la literatura. Identifica els    
trets 

literària  en  la  redacció 
de 

personal. la literatura, les arts i la ciència, analitzar i comparar   
obres, 

essencials del context sociocultural i literari     
de 

textos. (act. 34, 35) 

 personatges, temes  i  tòpics  universals, del  segle  xix fins 
a 

l’època i les característiques del gènere, i 
realitza 

 

Selecció de lectures de manera autònoma o 
a 

l’actualitat, en creacions de diferent naturalesa. (CCLI,  
CAA, 

un   comentari   de   forma   i   contingut   per     
a 

 

proposta  del  professor,  de  la  biblioteca   
o 

SIEE, CEC) expressar raonadament les conclusions  
extretes 

 

d’altres àmbits (intercanvi, préstecs, 
consulta 

 per mitjà de la formulació de judicis personals.  

en línia, etc.). BL4.4.  Analitzar  un  corpus  de  textos literaris, del segle 
xix 

  

 fins  a  l’actualitat,  seleccionats  entorn  d’un  tema  o  
tòpic 

BL4.4.3.   Realitza   un   comentari   de    forma    
i 

 

Pràctica de diversos tipus de lectura  
(guiada, 

comú, com a mode d’aproximació a la literatura.  
Identificar 

contingut   per   a   expressar   raonadament    
les 

 

lliure,   silenciosa,   en   veu   alta)   de   
textos 

els  trets  essencials  del  context  sociocultural  i  literari   
de 

conclusions    extretes    de    l’anàlisi    de   
textos 

 

literaris com a font de  gaudi i d’informació   
i 

l’època  i   les   característiques   del   gènere,   i   realitzar 
un 

literaris per mitjà d’opinions personals.  

com un mitjà d’aprenentatge i 
d’enriquiment 

comentari    de    forma    i    contingut    per    a      
expressar 

  

personal. raonadament   les   conclusions   extretes   per   mitjà   de  
la 

  

 formulació de judicis personals. (CCLI, CAA, SIEE, CEC)   



 

 

 

 

 

UNITAT 4 Dies comptats. 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 

 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats Aplicació  de  tècniques  d’escolta  activa  i 
ús 

BL1.1.    Participar    activament    i    respectuosament   
en 

BL1.1.1.   Participa   activament   en    
intercanvis 

Interpretació de
 textos del diàleg igualitari. intercanvis   comunicatius,   reals   o   dramatitzats,   

sobre 
comunicatius  relacionats  amb  temes  actuals  
o 

narratius. (lectura inicial, 
act.  temes  polèmics de l’actualitat, defensant críticament   

les 
pròxims als seus interessos. 2, 4, 25, 42, 54). 

Responsabilitat  i  eficàcia  en  la  resolució 
de 

pròpies opinions amb fluïdesa i riquesa lèxica, ajustant   
el 

  
tasques. registre,  el   to  i   les  normes  de   cortesia  a  la    

situació 
BL1.1.2.   Participa   activament   en    
intercanvis 

Narració    oral    de    fets     
i  comunicativa   i   utilitzant   les   estratègies    

lingüístiques 
comunicatius amb un registre formal, 
respectant 

sensacions personals. (act. 
5, Assumpció   de   distints   rols   en   equips  

de 
d’interacció oral. (CCLI, CAA, CSC) les  normes  de  cortesia  i  les  estratègies  de   

la 
7, 44, 48, 50) 

treball.  interacció oral.  
 BL1.2.  Participar  en  equips  de  treball  per  a 

aconseguir 
 Manifestació raonada

 i Aplicació    i    avaluació    de    les   
propietats 

metes  comunes  assumint   diversos  rols  amb  eficàcia    
i 

BL1.1.3.   Participa   activament   en    
intercanvis 

argumentada de les 
opinions textuals  en  els  intercanvis  de   

comunicació 
responsabilitat,  donar  suport  a  companys  i  
companyes 

comunicatius   amb   arguments   raonats   per   
a 

i  preferències  pròpies.  
(act. oral    (adequació,   coherència,   cohesió

 
i 

demostrant empatia i  reconeixent les seues  
aportacions, 

defensar les pròpies opinions. 6, 16, 18) 
correcció). així   com   utilitzar   el   diàleg   igualitari   per   a   

resoldre 
  

 conflictes i discrepàncies. (CCLI, SIEE, CSC) BL1.2.1. Participa en equips de treball que  
tenen 

Participació    activa    en   
un Adequació  dels  usos  formals  i  informals  

al 
 metes  comunes  i  assumeix  diversos  rols   

amb 
debat o en un col·loqui.  
(act. context. BL1.3. Interpretar textos  orals i  audiovisuals de  

gèneres, 
eficàcia i responsabilitat. 7, 44, 48, 50) 

 tipologies    i    registres    diferents,    propis    dels  
àmbits 

  
Foment   de   la  solidaritat,   la  tolerància,  
el 

personal,  acadèmic,  social,  professional  i  
administratiu, 

BL1.2.2. Participa en equips de treball que  
tenen 

Escolta   de   dictats   amb 
les respecte i l’amabilitat. especialment periodístics   i   publicitaris,  analitzant  

els 
metes   comunes   donant   suport   als  
companys 

pauses marcades
 i  elements formals i de contingut, la informació no verbal  

i 
amb empatia. reconeixement  de  sons 

que Aplicació dels coneixements de la tipologia   
i 

les   convencions   pròpies   del   gènere,   i   utilitzant    
les 

 s’identifiquen   
correctament de  les  propietats  textuals  en  l’anàlisi   

dels 
estratègies  de  comprensió  oral  adequades  al  text  i    
al 

BL1.3.2. Interpreta textos narratius  i  
expositius, 

amb   la   seua 
representació textos narratius i expositius. propòsit de l’escolta, per a construir-se una opinió  

crítica. 
orals i audiovisuals, analitzant
 les 

gràfica. (act. 27, 42) 
 (CCLI, CAA, CSC) característiques   formals   i   de   contingut   i  

els 
 

Aplicació de les característiques
 del 

 elements no verbals. Exposició oral
 dels llenguatge conversacional

 (cooperació, 
BL1.4. Produir  de forma  oral,  amb  el  suport de  les TIC 
i 

 coneixements    apresos,   
de espontaneïtat, economia i subjectivitat), 

dels 
l’ajuda    del    professorat,    textos    formals    dels 
àmbits 

BL1.4.2.    Produeix,    de    forma    oral,      
textos 

forma  adequada  al 
context. 



 

 

principis  de  cooperació  (aportar 
informació 

acadèmic i social de temes relacionats amb el currículum 
i 

narratius,  expositius  i  argumentatius   
utilitzant 

(act. 38, 39, 44) 
certa, de manera clara, breu i ordenada, 
etc.) 

l’actualitat, especialment de  tipologia textual expositiva  
i 

les estratègies d’expressió oral i els elements  
no 

 
i  de  les  habilitats  socials  en  les  formes  
de 

argumentativa, utilitzant les estratègies d’expressió oral  i verbals adequats a la situació comunicativa. Recitació   de   poemes. 
(act. tractament i de respecte

 apreses, 
els    elements    no    verbals    adequats    a    la     
situació 

 51) 
especialment en defensa dels propis drets. comunicativa   i   a   l’objectiu   proposat,   i   aplicant     

les 
BL1.4.4.    Produeix,    de    forma    oral,      
textos 

 



 

 

 

 

 
 propietats  textuals  i  la  riquesa  

lèxica,  per  a     practicar 
narratius,    expositius    i    argumentatius     amb Lectura

 dramatitz
ada 

d
e 

Utilització de l’estàndard i d’un 
llenguatge no 

aprenentatges   lingüístics   i   
estructurar   el   pensament. 

riquesa lèxica. textos. (act. 52)  

discriminatori. (CCLI, CAA, CSC, SIEE)    

  BL1.5.1. Avalua amb l’ajuda del professorat i    de   

Producció    de    textos    orals    
expositius    i 

BL1.5.  Avaluar,  de  manera  
autònoma,  les   produccions 

guies    les    produccions    orals    pròpies    i dels   

narratius    de    temes    
relacionats    amb  el 

orals   pròpies   i   dels   companys,   
atenent   la quantitat, 

companys,     atenent     la     quantitat,   qualitat,   

currículum    i    els    que    
generen    els seus 

qualitat, rellevància, pertinència i 
claredat i les normes de 

rellevància, pertinència i claredat i les normes de   

projectes de treball. prosòdia,    per a progressar
 en la
 competència 

prosòdia,  per  a  progressar  en  la   competència   

 comunicativa oral. (CCLI, CAA) comunicativa oral.   

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 
 

Contingu
ts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i 
activitats Aplicació    dels    coneixements    sobre    les BL2.1.    Interpretar    textos    escrits    dels     

àmbits 
BL2.1.2. Interpreta textos escrits analitzant els  
elements 

Interpretació     de    
textos característiques    dels    textos   dels   

àmbits 
personal, acadèmic, social, professional
 i 

for- mals i de contingut propis del nivell acadèmic. narratius.   (lectura  
inicial, periodístic, professional  i administratiu a   

la 
administratiu   a   través   de   l’anàlisi   dels 
elements 

 act. 2, 4, 25, 42, 54) 
comprensió, interpretació i anàlisi 
d’aquests. 

formals  i  de  contingut  propis  del  nivell  
acadèmic, 

BL2.1.3. Interpreta textos escrits utilitzant les 
estratègies 

 
Lectura,  comprensió,  interpretació  i anàlisi utilitzant   les   estratègies   de    comprensió   

lectora 
de comprensió lectora adequades al text i a l’objectiu 
de 

Redacció de
 textos de   textos   escrits   narratius,   instructius    

i 
adequades al  text i  a l’objectiu  de la lectura,  per  
a 

la lectura. narratius. (act. 55) 
expositius. construir el significat global del text. (CCLI, CAA, 

CSC) 
  

  BL2.2.1. Aplica de manera autònoma les estratègies    
de 

Recerca en
 diversos Producció     de     textos     escrits   

narratius, 
BL2.2.     Planificar     i     escriure,     amb   
adequació, 

planificació en el procés d’escriptura. mitjans     per     a    
obtenir expositius  (treballs  d’investigació, memòria coherència, cohesió, correcció ortogràfica

 i 
 informació.   (act.   41,  

43, 



 

 

tècnica   d’un   projecte   realitzat,   etc.) dels gramatical   i   lèxica  del   nivell   educatiu   textos 
en 

BL2.2.3. Escriu textos  en  suports  diversos  i  de 
diverses 

53) 
àmbits   professional   i   administratiu,   
amb 

suports diversos, aplicant les estratègies del   
procés 

tipologies  tenint  en  compte  la  correcció  ortogràfica  
i 

 
adequació,  coherència,  cohesió  i 
correcció, 

d’escriptura, utilitzant un llenguatge
 no 

gramatical. Recerca    d’informació   
en d’acord amb les característiques pròpies 

dels 
discriminatori. (CCLI, CAA, CSC, SIEE)  diccionaris  convencionals 

i gèneres.  BL2.2.4. Escriu textos  en  suports  diversos  i  de 
diverses 

telemàtics.  (act.  9-15,  
45,  BL2.3.  Avaluar  i  revisar, amb  autonomia, els 

textos 
tipologies tenint en compte la correcció lèxica. 53) 

Ús  de  tècniques  de  selecció,  organització 
i 

escrits   propis   o   aliens,   com   a   part   del  
procés 

  
revisió del lèxic nou. d’escriptura,   identificant   els   errors   

d’adequació, 
BL2.2.5.    Escriu    textos    utilitzant    un    llenguatge  
no 

Distinció  dels  elements 
de  coherència,  cohesió i  correcció del  nivell  

educatiu i 
discriminatori. la narració literària. (act. 

2, Revisió   de   produccions   pròpies   i 
alienes, 

resolent  els  dubtes  per  a  millorar  o  reescriure  
el 

 19, 54) 
identificant i corregint els errors  
ortogràfics, 

producte final. (CCLI, CAA) BL2.3.1. Avalua les propietats textuals dels textos 
escrits, 

 



 

 

 

 

 
gramaticals i lèxics, d’acord amb les   
normes 

 propis i d’altres,  com  a part  del procés  de  revisió   
que 

Reconeixement  dels  
tipus de   correcció   determinades   per   al   

nivell 
BL2.5. Realitzar amb autonomia projectes de   
treball 

millora el resultat final. de dixi. (act. 21) 
educatiu. individuals i  en equips cooperatius sobre temes   

del 
  

 currículum, seguint les fases del procés d’un 
projecte 

BL2.5.1. Realitza amb creativitat i correcció projectes  
de 

Elaboració   de    resums   
a Ús  de  fonts  de  consulta  impreses  i 

digitals 
de  treball,  utilitzant  les  TIC  i  els  entorns    
virtuals 

treball   individuals   o   cooperatius   sobre   temes     
del 

partir de textos 
expositius. com  a  suport  per  a  la  revisió  ortogràfica, d’aprenentatge. (CCLI, CAA, CSC, SIEE) currículum seguint les fases d’elaboració. (act. 41, 43, 49, Repassa 
8) gramatical i lèxica.    

 BL2.6. Realitzar projectes de  treball individuals i   
en 

BL2.5.2.   Utilitza   diverses   fonts   d’informació   per     
a 

 
Planificació  i  realització  amb  autonomia 
de 

equips cooperatius sobre temes del currículum 
(amb 

realitzar els projectes de treball, contrasta la informació 
i 

 
projectes  de  treball  individuals  i  en 
equip, 

especial  interés  per  les  obres  literàries)  o     
sobre 

detalla les referències.  
sobre temes del currículum. temes    socials,    científics    i    culturals,    buscant  

i 
  

 seleccionant informació en mitjans digitals de  
forma 

BL2.5.4.    Avalua    el procés    i el resultat    
final 

 
Utilització autònoma de les  TIC en  totes  
les 

contrastada; editar continguts per
 mitjà 

adequadament   i   comunica   de    forma   personal    
els 

 
fases  del  procés  d’elaboració  d’un 
projecte 

d’aplicacions informàtiques d’escriptori o servicis  
de 

resultats obtinguts.  
personal o col·lectiu, compartint informació 
i 

la   web,   i   col·laborar   i   comunicar-se   amb 
altres 

  
recursos. filtrant i  compartint informació i  continguts  

digitals 
BL2.6.1. Realitza projectes de treball
 buscant, 

 
 de forma segura i responsable. (CD, CAA, SIEE) seleccionant   i   contrastant   la   informació   en  

mitjans 
 

  digitals, i la registra en formats diversos.  
 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 
 

Contingu
ts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats El diari personal: estructura i recursos. BL3.1.  Identificar els  distints  tipus 
d’oracions 

BL3.1.1.  Identifica  els  tipus  d’oracions  i 
les 

Ampliació del lèxic relacionat amb els  
llibres.  que     componen     un     text,    classificar-

les, 
utilitza   correctament   per  a   avançar  en  
la 

(act. 8-15) 
Els tipus de diari. analitzar-les    sintàcticament    i     utilitzar-

les 
comprensió   i   creació   correcta   de    
textos 

 
 correctament per a avançar en la 

comprensió 
propis dels  àmbits  periodístic, professional 
i 

Recerca  en   diversos  mitjans  per  a  
obtenir Els elements de l’enunciació: la dixi. i   creació   cor-   recta   de  textos   propis 

dels 
administratiu. informació. (act. 41, 43) 

 àmbits periodístic, professional
 i 

BL3.1.2. Identifica  els tipus  de  consonants  
i 

 
Vocabulari: els llibres. administratiu. (CCLI) les  utilitza  correctament  en  les 

expressions 
Recerca d’informació en
 diccionaris   orals i escrites. convencionals i telemàtics. (act. 9-15) 



 

 

Dubtes lingüístics: text i test. BL3.2.  Crear  i  revisar  textos  escrits 
aplicant 

  
 correctament les normes  ortogràfiques de  

la 
BL3.1.3. Evita les interferències  
lingüístiques 

Classificació de les oracions. (act. 22-28) 
Les classes d’oracions. llengua   pròpies   del   nivell   educatiu. 

(CCLI, 
de les consonants respecte al castellà i  
altres 

 
 CAA) llengües en contacte. Classificació i identificació de les  

consonants. L’article lo neutre.   (act. 34-39) 



 

 

 

 

 
 BL3.3. Identificar els distints procediments 

de 
BL3.2.1.    Aplica    coneixements    sobre    
les 

 

Els modismes. creació  del  lèxic, propis  del  nivell, 
distingint 

normes   ortogràfiques  de  la  llengua  per   
a 

Aplicació   de   les   normes   per   a  
substituir 

 entre   els   morfològics   i   préstecs     
d’altres 

produir  i  comprendre  textos  orals  i  
escrits 

l’article lo neutre. (act. 29-33) 

El sistema consonàntic. llengües, així com aproximar-se a l’origen  
del 

amb correcció.  

 lèxic, per a enriquir el vocabulari. (CCLI, 
CAA) 

 Identificació de  préstecs  lingüístics.  (act. 
45, 

Classificació dels sons consonàntics.  BL3.3.1.  Identifica  els  distints 
procediments 

46) 

  de    creació    del    lèxic,    propis    del 
nivell, 

 

Diferència entre lletra i fonema.  distingint  entre  els  morfològics  i    
préstecs 

Interpretació de textos de l’àmbit acadèmic  
i 

  d’altres   llengües,   així   com  aproximar-se 
a 

obtenció   d’informació   relacionada   amb  
la 

Els préstecs lingüístics.  l’origen del lèxic, per a enriquir el 
vocabulari. 

situació de la llengua al segle xx. (act. 47-50) 

   Aplicació  dels  continguts  relacionats  amb 
la 

Història de la llengua (IV): el segle xx.   narració per a redactar textos amb  
correcció, 

   coherència, cohesió i adequa- ció. (act 20, 
21, 

La normalització i la normativització.   54, 55) 



 

 

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua.    

 

Bloc IV. Educació literària. 
 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats El diari literari. BL4.1. Realitzar lectures d’obres literàries pròximes 
als 

BL4.1.1.  Realitza  lectures  d’obres  literàries   
en 

Recerca  en  diversos  mitjans 
per  seus   gustos,   triades   lliurement   o   a   proposta 

del 
silenci    i    en     veu    alta    aplicant     
tècniques 

a  obtenir  informació  sobre   
els Autors de diaris. professorat,  en  silenci,  en  veu  alta  o  participant 

en 
expressives i teatrals. diaris  literaris,  els  seus  autors 

i  dramatitzacions  i  improvisacions  de textos 
adequats 

 elaboració  de  resums.  (act. 
41, La poesia modernista. al   nivell,  aplicant   tècniques   expressives  i  

teatrals. 
BL4.2.1.  Elabora  un  portfolio  amb  una 
selecció 

43, 53) 
 (CCLI, SIEE, CEC) de documents i creacions realitzats a partir de  

El teatre modernista.  lectures, literàries i no literàries, per a ampliar Esmenta característiques, 
temes  BL4.2.  Elaborar  un  portfolio,  amb   una  selecció   

de 
els   seus   coneixements   i   aconseguir   el 
gaudi 

i autors de  la poesia i del  
teatre Lectura guiada i comprensió de textos i 

obres 
documents i creacions realitzats  a partir  de   
lectures, 

personal, formant la personalitat literària. modernista. (act. 51-53) 
literàries,  d’acord amb el nivell,  com a   
base 

literàries i no  literàries, pròximes als seus   
interessos, 

  
per a la formació de la personalitat literària  
i 

de forma reflexiva i crítica. (CCLI, SIEE, CEC) BL4.4.1. Analitza un corpus de textos literaris, 
del 

Realitza comentaris
 literaris el gaudi personal.  segle  xix  a  l’actualitat,  seleccionats  al   

voltant 
dirigits    de    poemes    i    
textos  BL4.3. Exposar, en suports diversos, orals i escrits,  

les 
d’un    tema    o    tòpic    comú,    com    a    
mode 

teatrals   del   modernisme.   
(act Selecció de lectures de manera autònoma o 

a 
conclusions crítiques i raonades sobre les  
connexions 

d’aproximació   a   la   literatura,   identificant  
els 

51, 52) 



 

 

 

 

 

proposta  del  professorat, de  la  biblioteca 
o 

entre  la  literatura,  les  arts  i  la  ciència,  analitzant  
i 

trets essencials del context sociocultural i 
literari 

 

d’altres àmbits (intercanvi, préstecs, 
consulta 

comparant    obres,    personatges,    temes    i    
tòpics 

de  l’època  i  les  característiques  del  gènere     
i 

Valoració del  patrimoni  artístic 
i 

en línia, etc.). universals, del segle xix a l’actualitat, en creacions   
de 

realitzant un comentari de forma i contingut  
per 

cultural  del  poble valencià. 
(act. 

 diferent naturalesa. (CCLI, CAA, SIEE, CEC) a     expressar     raonadament     les   
conclusions 

53) 

Pràctica de diversos tipus de lectura  
(guiada, 

 extretes,  per  mitjà  de  la  formulació  de 
judicis 

 

lliure,   silenciosa,   en   veu   alta)   de   
textos 

BL4.4. Analitzar un corpus de textos literaris, del 
segle 

personals. Expressió de la
 creativitat 

literaris com a font de  gaudi i d’informació   
i 

xix a  l’actualitat, seleccionats  al  voltant  d’un  tema 
o 

 literària en la redacció de 
textos. 

com  a  mitjà d’aprenentatge  i 
d’enriquiment 

tòpic comú, com a mode d’aproximació a la 
literatura, 

BL4.4.3.   Realitza   un   comentari   de    forma    
i 

(act. 55) 

personal. realitzant  un  comentari  de  forma  i  contingut  per 
a 

contingut   per   a   expressar   raonadament    
les 

 

 expressar raonadament les conclusions extretes,    
per 

conclusions    extretes    de    l’anàlisi    de   
textos 

 

 mitjà de la formulació de judicis personals. (CCLI, 
CAA, 

literaris per mitjà d’opinions personals.  

 CEC, SIEE)   



 

 

 

 

 

UNITAT 5 Parles com un llibre obert 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 

 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats Aplicació  de  tècniques  d’escolta  activa  i 
ús 

BL1.1.  Participar  activament  i  respectuosament    
en 

BL1.1.1.   Participa   activament   en 
intercanvis 

Escolta  i  interpretació  de   
textos del diàleg igualitari. intercanvis  comunicatius, reals  o  dramatitzats, 

sobre 
comunicatius relacionats amb  temes actuals  
o 

narratius,     poètics     i   
dialogats.  temes polèmics de  l’actualitat, defensant  

críticament 
pròxims als seus interessos. (lectura o audició inicial, act. 4,   

5, Responsabilitat  i  eficàcia  en  la  resolució 
de 

les  pròpies  opinions  amb  fluïdesa  i  riquesa    
lèxica, 

 44, 49, 53) 
tasques. ajustant el registre, el to i les normes de cortesia a    

la 
BL  1.1.2.  Participa  activament  en  
intercanvis 

 
 situació    comunicativa,     utilitzant     les    

estratègies 
comunicatius amb un registre
 formal, 

Narració  oral de fets i   
sensacions Assumpció   de   distints   rols   en   equips  

de 
lingüístiques d’interacció oral. (CCLI, CAA, CSC) respectant    les    normes    de    cortesia    i  

les 
personals. (act. 6, 7, 8, 14) 

treball.  estratègies de la interacció oral.  
 BL1.2. Participar en equips de treball per a  

aconseguir 
BL  1.1.3.  Participa  activament  en  
intercanvis 

Manifestació raonada
 i Aplicació    i    avaluació    de    les   

propietats 
metes comunes assumint diversos rols amb eficàcia   
i 

comunicatius  amb  arguments  raonats  per   
a 

argumentada   de   les   opinions   
i textuals  en  els  intercanvis  de   

comunicació 
responsabilitat, donar suport a companys i 
companyes 

defensar les opinions pròpies. preferències pròpies. (act. 9, 16) 
oral    (adequació,   coherència,   cohesió
 
i 

demostrant    empatia    i reconeixent les    
seues 

  
correcció). aportacions, així com utilitzar el diàleg igualitari per   

a 
BL1.2.1.   Participa  en  equips   de  treball  
que 

Participació  activa  en  un  debat 
o  resoldre conflictes i discrepàncies. (CCLI, SIEE, CSC) tenen metes comunes i assumeix diversos  

rols 
en un col·loqui. (act. 8, 16) 

Adequació  dels  usos  formals  i  informals  
al 

 amb eficàcia i responsabilitat.  
context. BL1.3.   Interpretar   textos   orals   i   audiovisuals    

de 
 Escolta  de  dictats  amb  les 

pauses  gèneres,  tipologies  i  registres  diferents,  propis  
dels 

BL1.2.2.   Participa  en  equips   de  treball  
que 

marcades i reconeixement de 
sons Foment   de   la  solidaritat,   la  tolerància,  

el 
àmbits   personal,   acadèmic,   social,   professional    
i 

tenen    metes    comunes    donant    suport  
als 

que   s’identifiquen   
correctament respecte i l’amabilitat. administratiu, especialment  periodístics i  

publicitaris, 
companys amb empatia. amb la seua representació 

gràfica.  analitzant   els   elements   formals  i   de   contingut, 
la 

 (act. 45-48) 
Aplicació dels coneixements sobre
 la 

informació  no  verbal  i  les  convencions  pròpies  
del 

BL1.3.2. Interpreta textos narratius, dialogats  
i 

 
tipologia  i  les  propietats  textuals  a 
l’anàlisi 

gènere, i utilitzant les estratègies de comprensió   
oral 

expositius,  orals  i  audiovisuals,  analitzant 
les 

Exposició  oral  dels  
coneixements dels textos narratius i expositius. adequades  al  text  i  al  propòsit  de  l’escolta,  per    

a 
característiques  formals  i  de   contingut  i   
els 

apresos,   de   forma   adequada  
al  construir-se una opinió crítica. (CCLI, CAA, CSC) elements no verbals. context. (act. 33, 49) 

Aplicació de les característiques
 del 

   
llenguatge conversacional
 (cooperació, 

BL1.4. Produir de forma oral, amb el suport de les TIC 
i 

BL1.4.2.    Produeix    de    forma    oral     
textos 

Recitació de poemes. (act. 51, 
53) espontaneïtat, economia i subjectivitat), 

dels 
l’ajuda   del   professor,   textos   formals   dels  
àmbits 

narratius, dialogats, expositius i 
argumentatius 

 



 

 

principis  de  cooperació  (aportar 
informació 

acadèmic   i   social   de   temes   relacionats   amb     
el 

utilitzant  les  estratègies  d’expressió  oral  i 
els 

Lectura   dramatitzada   de  
textos. certa, de manera clara, breu i ordenada) i  

de 
currículum   i   l’actualitat,   especialment   de 
tipologia 

elements  no  verbals  adequats  a  la    
situació 

(act. 44) 
les    habilitats    socials    en    les    formes 
de 

textual    expositiva   i    argumentativa,   utilitzant   
les 

comunicativa.  
tractament i respecte apreses,  
especialment 

estratègies d’expressió oral i  els  elements  no 
verbals 

  
en defensar els drets propis. adequats  a  la  situació  comunicativa  i   a     

l’objectiu 
BL1.4.4.    Produeix,    de    forma    oral,  
textos 

 



 

 

 

 

 
 proposat, i aplicant les propietats textuals i la  

riquesa 
narratius, dialogats, expositius i 
argumentatius 

 

Utilització de l’estàndard i d’un llenguatge 
no 

lèxica,   per   a   practicar   aprenentatges   lingüístics  
i 

amb riquesa lèxica. 

discriminatori. estructurar el pensament. (CCLI, CAA, CSC, SIEE)  

  BL1.5.1.  Avalua  amb  l’ajuda  del  professorat 
i 

Producció de textos orals
 dialogats, 

BL1.5. Avaluar, de manera autònoma, les 
produccions 

de  guies  les  produccions  orals  pròpies  i 
dels 

expositius  i  narratius  de  temes  
relacionats 

orals pròpies i dels companys, atenent la quantitat,  
la 

companys, atenent  la quantitat, la qualitat,  
la 

amb el currículum i amb els que generen   
els 

qualitat, la rellevància, la pertinència i la claredat i  
les 

rellevància,  la  pertinència  i  la  claredat  i   
les 

seus projectes de treball. normes    de    prosòdia,    per    a    progressar    en   
la 

normes  de  prosòdia,  per  a  progressar  en   
la 

 competència comunicativa oral. (CCLI, CAA) competència comunicativa oral. 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 
 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats Aplicació    dels     coneixements    sobre    
les 

BL2.1. Interpretar textos escrits  dels   
àmbits 

BL2.1.2.   Interpreta   textos   escrits   analitzant   els 
elements 

Interpretació de
 textos característiques    dels    textos    dels   

àmbits 
personal,   acadèmic,   social,   professional   
i 

formals i de contingut propis del nivell acadèmic. narratius i dialogats. 
(lectura periodístic, professional  i  administratiu, a 

la 
administratiu    a    través    de    l’anàlisi   
dels 

 inicial, act. 4, 5) 
comprensió, interpretació i anàlisi 
d’aquests. 

elements  formals  i  de  contingut  propis 
del 

BL2.1.3. Interpreta textos  escrits  utilitzant les  estratègies 
de 

 
Lectura,  comprensió,  interpretació  i  
anàlisi 

nivell  acadèmic, utilitzant les estratègies   
de 

comprensió  lectora  adequades  al  text  i  a  l’objectiu  de    
la 

Redacció de textos 
dialogats. de    textos    escrits    narratius,    dialogats   

i 
comprensió  lectora  adequades  al   text   i   
a 

lectura. (act. 55) 
expositius. l’objectiu  de  la  lectura,  per  a  construir    

el 
  

 significat global del text. (CCLI, CAA, CSC BL2.2.1.   Aplica   de   manera   autònoma   les   estratègies  
de 

Recerca  en  diversos 
mitjans Producció     de     textos     escrits    

narratius, 
 planificació en el procés d’escriptura. per   a   obtenir    

informació. dialogats,  expositius  (treballs 
d’investigació, 

BL2.2.  Planificar  i  escriure,  amb 
adequació, 

 (act. 9, 15) 



 

 

memòria tècnica d’un projecte realitzat, 
etc.) 

coherència,   cohesió,   correcció  
ortogràfica, 

BL2.2.3.   Escriu   textos   en   suports   diversos   i   de 
diverses 

 
dels àmbits professional i administratiu, 
amb 

gramatical i lèxica pròpies del nivell  
educatiu 

tipologies   tenint   en    compte    la   correcció   ortogràfica    
i 

Recerca d’informació
 en adequació,  coherència,  cohesió  i  

correcció, 
textos   en   suports   diversos,   aplicant     
les 

gramatical. diccionaris   convencionals   
i d’acord amb les característiques pròpies 

dels 
estratègies del procés d’escriptura,  
utilitzant 

 telemàtics. (act. 2, 10-13, 
46- gèneres. un  llenguatge  no  discriminatori. (CCLI, 

CAA, 
BL2.2.4.   Escriu   textos   en   suports   diversos   i   de 
diverses 

48) 
 CSC, SIEE) tipologies tenint en compte la correcció lèxica.  

Revisió   de   produccions   pròpies   i  
alienes, 

  Distinció dels diàlegs en 
estil identificant i corregint els errors   

ortogràfics, 
BL2.3.  Avaluar i  revisar, amb  autonomia, 
els 

BL2.2.5. Escriu textos utilitzant un llenguatge
 no 

directe  i  en  estil   
indirecte. gramaticals i lèxics, d’acord amb  les   

normes 
textos escrits propis o aliens, com a part   
del 

discriminatori. (act. 17-20, 54, 55) 
de   correcció   determinades   per   al    
nivell 

procés   d’escriptura,   identificant   els 
errors 

  
educatiu. d’adequació,  coherència, cohesió i  

correcció 
BL2.3.1.  Avalua  les  propietats  textuals  dels  textos   
escrits, 

Interpretació    de    textos    
i 



 

 

 

 

 
 

Ús de fonts de consulta impreses i digitals 
com a suport per a la revisió ortogràfica, 
gramatical i lèxica. 

 
Planificació i realització amb autonomia de 
projectes de treball individuals i en equip, 
sobre temes del currículum. 

 
Utilització autònoma de les TIC en totes les 
fases del procés d’elaboració d’un projecte 
personal o col·lectiu, compartint 
informació i recursos. 

del nivell educatiu, resolent els dubtes per 
a millorar o reescriure el producte final. 
(CCLI, CAA) 

 
BL2.5. Realitzar amb autonomia projectes 
de treball individuals i en equips 
cooperatius sobre temes del currículum, 
seguint les fases del procés d’un projecte 
de treball, utilitzant les TIC i els entorns 
virtuals d’aprenentatge. (CD, CAA, SIEE) 

 
BL2.6. Buscar i seleccionar informació a 
partir d’una estratègia de filtratge i de 
forma contrastada en mitjans digitals, 
registrant-la en paper o emmagatzemant-la 
digitalment en dispositius informàtics i 
serveis de  la xarxa. (CD, CAA, SIEE) 

propis i d’altres, com a part del procés de revisió que millora 
el resultat final. 

 
BL2.5.1. Realitza amb creativitat i correcció projectes de 
treball individuals o cooperatius sobre temes del currículum 
seguint les fases d’elaboració. 

 
BL2.5.2. Utilitza diverses fonts d’informació per a realitzar 
els projectes de treball, contrasta la informació i detalla les 
referències. 

 
BL2.5.4. Avalua el procés i el resultat final adequadament i 
comunica de forma personal els resultats obtinguts. 

 
BL2.6.1. Realitza projectes de treball buscant, seleccionant i 
contrastant la informació en mitjans digitals, i la registra en 
formats diversos. 

obtenció d’informació. 
(act. 4, 5, 44, 49, 50, 53, 
55, 56) 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 
 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats El text dialogat: recursos lingüístics. BL3.1.   Identificar   els   distints  
tipus 

BL3.1.1. Identifica els tipus d’oracions  
i 

Ampliació del lèxic relacionat amb la salut i les malalties. (act. 
 d’oracions   que   componen   un 

text, 
les utilitza correctament per a  
avançar 

10-12) 
Els tipus de diàleg. classificar-les, analitzar-

les 
en la comprensió i creació correcta   
de 

 
 sintàcticament i utilitzar-

les 
textos  propis  dels  àmbits  
periodístic, 

Recerca en diversos mitjans per a obtenir informació. (act. 9) 
Vocabulari: la salut i les malalties. correctament   per   a   avançar   en 

la 
professional i administratiu.  

 comprensió   i   creació   correcta   
de 

 Recerca d’informació en diccionaris convencionals i   
telemàtics. Dubtes lingüístics: ús d’orgue i òrgan. textos propis dels àmbits  

periodístic, 
BL3.1.2.  Identifica  els  tipus 
d’oracions 

(act. 2, 10-13, 46-48) 
 professional i administratiu. (CCLI) coordinades    i    les    utilitza    en     

les 
 

Les oracions coordinades.  expressions  orals  i escrites  de 
manera 

Classificació de les oracions compostes. (act. 21-27) 
 BL3.2.  Aplicar  coneixements,  

propis 
correcta.  

Les oracions subordinades. del nivell, sobre les
 normes 

 Anàlisi sintàctica d’oracions coordinades. (act 23, Repassa 3) 
 ortogràfiques   de   la   llengua   per  

a 
BL3.2.1. Aplica coneixements sobre  
les 

 



 

 

La substitució de sintagmes per 
pronoms 

produir  i  comprendre  textos  orals 
i 

normes ortogràfiques de la llengua 
per 

Aplicació de les normes per a substituir sintagmes per 
pronoms 



 

 

 

 

 
febles. escrits amb correcció. (CCLI, CAA) a  produir  i  comprendre  textos  orals 

i 
febles. (act. 28-33, Repassa 5) 

  escrits amb correcció.  

El guionet. BL3.3. Identificar els
 distints 

 Aplicació de les normes d’ús del guionet. (act. 34-45, Repassa 
6, 

 procediments   de   creació   del 
lèxic, 

BL3.3.1. Identifica els
 distints 

7) 

El guionet i les pronoms febles. propis del nivell, distingint entre    
els 

procediments   de    creació   del   
lèxic, 

 

 morfològics   i   els   préstecs  
d’altres 

propis  del  nivell,  distingint  entre   
els 

Identificació de les paraules compostes. (act. 46-48, Repassa 7) 

El guionet i les paraules compostes. llengües,   així   com   aproximar-se  
a 

morfològics    i    els    préstecs   
d’altres 

 

 l’origen  del  lèxic,  per  a  enriquir   
el 

llengües,  i   s’aproxima  a  l’origen   
del 

Identificació de les  varietats  dialectals de la  llengua en   
textos 

Les paraules compostes. vocabulari. (CCLI, CAA) lèxic, per a enriquir el vocabulari. escrits i audicions. (act. 49) 

Les varietats dialectals.   Aplicació  dels  continguts  relacionats  amb  els  diàlegs  per    
a 

   redactar textos amb correcció, coherència, cohesió i 
adequació. 

   (act. 55, 56) 

 

Bloc IV. Educació literària. 
 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats El noucentisme. BL4.1.   Realitzar   lectures   d’obres  
literàries 

BL4.1.1. Realitza lectures d’obres literàries 
en 

Recerca  en   diversos  mitjans  per  a  
obtenir  pròximes als seus gustos, triades lliurement 

o 
silenci   i   en   veu   alta   aplicant    
tècniques 

informació sobre alguns autors noucentistes 
i Pompeu Fabra. a  proposta del professor, en silenci, en    

veu 
expressives i teatrals. avantguardistes i elaboració de resums.   

(act.  alta    o    participant    en    dramatitzacions  
i 

 50, 51, 52, 53) 
L’avantguardisme. improvisacions  de  textos  adequats  al 

nivell, 
BL4.2.1.   Elabora    un    portfolio,   amb   
una 

 
 aplicant   tècniques   expressives   i    

teatrals. 
selecció de documents i creacions realitzats 
a 

Esment  de  característiques,  temes  i  
autors 



 

 

El cal·ligrama. (CCLI, SIEE, CEC) partir de lectures, literàries i no literàries, 
per 

del noucentisme. (act. 50, 51) 
  a ampliar els seus coneixements i  

aconseguir 
 

Carles Salvador. BL4.2.    Elaborar    un    portfolio,    amb   
una 

el  gaudi  personal,  formant  la    
personalitat 

Esment  de  característiques,  temes  i  
autors  selecció de documents i creacions realitzats 

a 
literària. avantguardistes. (act. 52, 53) 

Lectura guiada i comprensió de textos i 
obres 

partir  de  lectures,  literàries  i  no   
literàries, 

  
literàries,  d’acord amb el nivell,  com a   
base 

pròximes   als   seus    interessos,   de    
forma 

BL4.4.1.    Analitza    un    corpus    de    
textos 

Elaboració de  comentaris  literaris  dirigits 
de per a la formació de la personalitat literària  

i 
reflexiva  i   crítica,  per   a  ampliar  els    
seus 

literaris,    del segle xix a
 l’actualitat, 

poemes. (act 51, 52, 53) 
el gaudi personal. coneixements i aconseguir el gaudi  

personal, 
seleccionats  al  voltant  d’un  tema  o     
tòpic 

 
 formant  la personalitat  literària. (CCLI, 

SIEE, 
comú,   com   a   mode   d’aproximació   a    
la 

Identificació  dels  diàlegs  en  textos 
literaris. Selecció de lectures de manera autònoma o 

a 
CEC) literatura, identificant els trets essencials  

del 
(act. 18, 44) 

proposta  del  professor,  de  la  biblioteca   
o 

 context sociocultural i literari de l’època i  
les 

 



 

 

 

 

 

d’altres àmbits (intercanvi, préstecs, 
consulta en línia, etc.). 

 
Pràctica de diversos tipus de lectura 
(guiada, lliure, silenciosa, en veu alta) de 
textos literaris com a font de gaudi i 
d’informació i com a mitjà d’aprenentatge i 
d’enriquiment personal. 

BL4.3. Exposar, en suports diversos, orals i 
escrits, les conclusions crítiques i raonades, 
sobre les connexions entre la literatura, les 
arts i la ciència, i analitzar i comparar obres, 
personatges, temes i tòpics universals, del 
segle XIX fins a l’actualitat, en creacions de 
diferent naturalesa. (CCLI, CAA, SIEE, CEC) 

 
BL4.4. Analitzar un corpus de textos 
literaris, del segle xix a l’actualitat, 
seleccionats al voltant d’un tema o tòpic 
comú, com a mode d’aproximació a la 
literatura, i realitzar un comentari de forma 
i contingut per a expressar raonadament 
les conclusions extretes, per mitjà de la 
formulació de judicis personals. (CCLI, CAA, 
SIEE, CEC) 

característiques del gènere i realitzant un 
comentari de forma i contingut per a 
expressar raonadament les conclusions 
extretes, per mitjà de la formulació de 
judicis personals. 

 
BL4.4.3. Realitza un comentari de forma i 
contingut per a expressar raonadament les 
conclusions extretes de l’anàlisi de textos 
literaris per mitjà d’opinions personals. 

Expressió de la creativitat literària en la 
redacció de textos. (act. 6, 55) 



 

 

 

 

 

UNITAT 6 Un pou de ciència. 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 

 

Continguts Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats Aplicació  de  les característiques BL1.1.  Participar  activament  i  respectuosa  en  intercanvis 
comunicatius, 

BL1.1.1. Participa activament i 
respectuosa 

Narració oral de fets
 i del    llenguatge   conversacional, reals o dramatitzats, especialment en els representatius dels 

mitjans de 
en  intercanvis  comunicatius, 
especialment 

sensacions  personals.  (act.  
5, dels principis  de  cooperació  i de comunicació social i dels àmbits professional i administratiu, 

sobre   temes 
en   els   representatius   dels   mitjans    
de 

10) 
les    habilitats    socials    en    les polèmics de l’actualitat, defensant críticament     les pròpies 

opinions amb 
comunicació social i dels
 àmbits 

 
formes    de     tractament    i    de fluïdesa i riquesa lèxica, ajustant el registre, el to i les normes 

de   cortesia 
professional   sobre   temes    polèmics   
de 

Manifestació raonada
 i respecte   apreses,  especialment a    la    situació    comunicativa,    utilitzant    les    estratègies 

lingüístiques 
l’actualitat,     defensant     críticament    
les 

argumentada de  les opinions 
i en defensar els propis drets. d’interacció oral. (CCLI, CAA, CSC) pròpies opinions. preferències   pròpies.   (act.  
9,    21) 

Utilització  de  l’estàndard  i  d’un BL1.2.  Participar en  equips  de  treball  per  a  aconseguir  
metes comunes 

BL1.2.1. Participa en equips de treball per 
a 

 
llenguatge no discriminatori. assumint  diversos  rols  amb   eficàcia  i  responsabilitat,  

donar  suport   a 
aconseguir    metes comunes
 assumint 

Participació activa en un 
debat  companys  i   companyes   demostrant  empatia   i  

reconeixent  les  seues 
diversos     rols,     demostrant     empatia   
i 

o en un col·loqui. (act. 10,   
11, Escolta activa, comprensió, aportacions, així com utilitzar el diàleg igualitari per a 

resoldre conflictes  i 
reconeixent les seues
 aportacions, 

22, 23) 
interpretació  i  anàlisi  de  textos discrepàncies. (CCLI, SIEE, CSC) utilitzant el  diàleg  igualitari per a 

resoldre 
 

orals  i  audiovisuals  dels mitjans  conflictes i discrepàncies. Escolta   de   dictats   amb     
les de comunicació i de la publicitat. BL1.3.  Interpretar  textos  orals  i  audiovisuals  de  gèneres,  

tipologies    i 
 pauses marcades

 i  registres    diferents,    propis    de    l’àmbit    personal,    
acadèmic,  social, 

BL1.3.1. Interpreta textos orals
 i 

reconeixement   de   sons   
que Anàlisi, aplicació  i  avaluació dels professional   i   administratiu, especialment  periodístics

 
i  publicitaris, 

audiovisuals    de     gèneres,    tipologies    
i 

s’identifiquen
 correctam
ent 

procediments lingüístics analitzant els elements formals i de contingut, la informació 
no verbal i les 

registres    diferents,    propis    de    
l’àmbit 

amb    la    seua   
representació d’expressió oral de textos convencions pròpies del  gènere, utilitzant  les estratègies de   

comprensió 
personal   i,   especialment,   periodístics    
i 

gràfica. (act. 41, 48, 60) 
expositius i argumentatius: oral adequades al text i al propòsit de l’escolta de forma 

autònoma, per  a 
publicitaris, analitzant els elements 
formals 

 
ordre, claredat i rigor en captar el sentit global i construir-se una opinió crítica. (CCLI, 

CAA, CSC) 
i de contingut, la informació no verbal i  
les 

Participació    activa    en    
jocs l’exposició; riquesa expressiva; la  convencions   pròpies   del   gènere   per   

a 
orals. (act. 47) 

ironia, tipus d’arguments, BL1.4. Produir de forma oral, individualment o en equip, 
textos formals de 

construir una opinió crítica.  
recursos d’emfatització i l’àmbit  acadèmic,  social  i   professional  i  administratiu,  

amb     especial 
 Exposició oral

 dels d’expansió    de    la    informació. atenció als gèneres periodístics i publicitaris dels mitjans de  
comunicació, 

BL1.4.1. Produeix de forma
 oral, 

coneixements apresos,
 de Especial atenció a les de temes polèmics relacionats amb el currículum i 

l’actualitat, ajustant   el 
individualment  o  en  equip, textos 
formals 

forma   adequada   al   
context. 



 

 

interferències lingüístiques. registre   al   grau  de  formalitat,   amb   adequació,   
coherència,  cohesió, 

de l’àmbit personal, amb especial    
atenció 

(act.  26, 60, 63, Repassa 2,   
8-  correcció   i   expressivitat,   per   a   practicar   aprenentatges   

lingüístics i 
als  gèneres  periodístics  i  publicitaris,   
de 

10) 
Elaboració de presentacions estructurar  el  pensament,  amb  el  suport  de  les  TIC  i  la  

supervisió del 
temes   actuals,   utilitzant   les   
estratègies 

 
orals: planificació, professor. (CCLI, CAA, CSC, SIEE) d’expressió  oral i  els elements  no  

verbals 
Lectura dramatitzada
 de documentació, selecció i  adequats a la situació comunicativa. textos literaris. (act. 11, 60, 
61, reorganització  de  la informació, BL1.5.   Avaluar,   utilitzant   guies   i   gravacions,   amb   la   

supervisió del 
 62) 



 

 

 

 

 
textualització i avaluació. professorat i amb progressiva autonomia, les produccions 

orals pròpies i dels companys, atenent la quantitat, qualitat, 
rellevància, pertinència i claredat i les normes de prosòdia, 
per a progressar en la competència comunicativa oral. (CCLI, 
CAA) 

BL1.5.1. Avalua, utilitzant guies  i 
gravacions, amb la supervisió del 
professorat, les produccions orals 
pròpies i dels companys. 

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 
 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats Aplicació  dels   coneixements   sobre  
les 

BL2.1.   Interpretar   textos   escrits   dels   àmbits    
personal, 

BL2.1.1.    Interpreta    textos    escrits    en  
suports 

Distinció dels tipus de 
textos característiques  dels  textos  dels 

àmbits 
acadèmic, social, professional  i  administratiu, amb 
especial 

diversos,  de  diferents  àmbits  i  tipologies,  per  
a 

científics, estructura
 i periodístic,  professional  i 

administratiu, 
atenció  als  gèneres  periodístics  informatius  i  d’opinió, 
als 

construir  el  significat  global  i  com  a  eina  per   
a 

recursos. (act. 1, 3, 4, 24, 
40, a  la  comprensió,  interpretació  i  

anàlisi 
textos publicitaris dels mitjans de  comunicació de  masses   
i 

aprendre. Repassa 1) 
d’aquests;   descripció   de   la   
disposició 

als textos de l’àmbit professional i administratiu, a través  
de 

  
tipogràfica; anàlisi de la
 situació 

l’anàlisi dels elements formals i de contingut propis del 
nivell 

BL2.2.1.    Aplica de manera autònoma    
les 

Identificació  de  la  
polifonia comunicativa; identificació de

 la 
acadèmic,  utilitzant  les  estratègies  de  comprensió 
lectora 

estratègies de planificació en el
 procés 

en un text. (act. 25,  
Repassa tipologia textual i del

 gènere; 
adequades al text i a l’objectiu de la lectura, per a   
construir 

d’escriptura. 2) 
interpretació de la informació 
contextual 

el significat global del text. (CCLI, CAA, CSC)   
i no verbal dels textos publicitaris.  BL2.2.3.  Escriu  textos  en  suports  diversos  i    

de 
Redacció de
 textos  BL2.2.   Planificar   i   escriure,   amb   adequació, 

coherència, 
diverses    tipologies tenint en  compte la 
correcció 

expositius. (act. 23, 48) 
Lectura,    comprensió,    interpretació    
i 

cohesió, correcció ortogràfica i  gramatical i  lèxica del  
nivell 

ortogràfica, gramatical.  
anàlisi de textos expositius
 i 

educatiu  Redacció de textos 
narratius. argumentatius.  BL2.2.4.  Escriu  textos  en  suports  diversos  i    

de 
(act. 8) 

 textos en suports diversos dels àmbits personal,    
acadèmic, 

diverses  tipologies  tenint  en  compte  la 
correcció 

 
Producció   de   textos   escrits  
narratius, 

social,  professional  i  administratiu,  de  diverses 
tipologies, 

lèxica. Recerca  en  diversos 
mitjans expositius  i  argumentatius  dels  

àmbits 
amb   sentit   creatiu   i   estètic   i   amb   ajuda   de    
models 

 per   a   obtenir    
informació. professional i administratiu,

 amb 
desenvolupament personal. (CCLI, CAA, CSC, SIEE) BL2.2.5.  Escriu  textos  utilitzant  un  llenguatge 

no 
(act. 22, 59, 63, 64) 

adequació, coherència, cohesió
 i 

 discriminatori.  
correcció, d’acord amb
 les 

BL2.3.  Avaluar  i  revisar, amb  autonomia, els textos  
escrits 

 Recerca d’informació
 en característiques pròpies dels gèneres. propis   o   aliens,   com   a   part   del   procés     

d’escriptura, 
BL2.3.2. Avalua i  identifica  els  errors de 
correcció 

diccionaris   convencionals   
i  identificant  els  errors  d’adequació,  coherència,  cohesió   

i 
ortogràfica i gramatical dels textos escrits propis  
o 

telemàtics.  (act. 2,  6, 12-
19, Ús de tècniques de selecció, 

organització 
correcció del nivell educatiu, i resoldre els dubtes de   
forma 

aliens   com   a   part   del   procés   de   revisió    
de 

55-58) 



 

 

i revisió del lèxic nou. autònoma per a millorar o reescriure el producte final. 
(CCLI, 

l’escriptura.  
 CAA)  Elaboració d’un

 text Ús    de    processadors    de    textos     
en 

 BL2.3.3. En  el  procés  de  revisió  de  textos 
escrits 

divulgatiu. (act. 64) 



 

 

 

 

 
l’escriptura: columnes, estils, 
plantilles, etc. 

 

Avaluació amb autonomia de les 
produccions pròpies o alienes. 

 
Revisió de produccions pròpies i 
alienes, identificant i corregint els 
errors ortogràfics, gramaticals i lèxics, 
d’acord amb les normes de correcció 
determinades per al nivell educatiu. 

 
Utilització autònoma de les TIC en 
totes les fases del procés d’elaboració 
d’un projecte. 

BL 2.4. Sintetitzar textos orals i escrits argumentatius 
utilitzant esquemes, taules, mapes conceptuals i resums; 
seleccionant les informacions essencials; generalitzant in- 
formacions relacionades i elaborant un text coherent i 
cohesionat que no reproduïsca literalment parts del text 
original ni incloga interpretacions personals, per a usar la 
informació amb finalitats diverses segons la situació de 
comunicació. (CCLI, CAA) 

 
BL2.7. Realitzar amb autonomia i de forma eficaç tasques 
o projectes, tindre iniciativa per a emprendre i proposar 
accions sent conscient de les seues fortaleses i debilitats, 
mostrar curiositat i interés durant el desenvolupament 
d’aquests i actuar amb flexibilitat buscant solucions 
alternatives. (CAA, SIEE) 

resol els dubtes, de forma reflexiva i dialogada, 
amb l’ajuda de diverses fonts de consulta. 

 
BL2.4.1. Sintetitza per escrit textos narratius, 
expositius i argumentatius, seleccionant les 
informacions essencials per a usar-les amb 
finalitats diverses segons la situació 
comunicativa. 

 
BL2.7.1. Realitza projectes de treball buscant, 
seleccionant i contrastant la informació en 
mitjans digitals, i la registra en formats diversos. 

 
Elaboració de resums  i 
mapes conceptuals. (act. 
20, Repassa 1) 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 
 

Continguts Criteris i 
competències clau 

Estàndard
s 
d’aprenentat
ge 

Descriptors i activitats Els  recursos  lingüístics  del   text BL3.1.    Identificar    les    
distintes    categories 

BL3.1.1.  Identifica  els  
nivells 

Recerca en diversos mitjans per a obtenir informació. (act. 5-7, 64) 
científic. gramaticals,    flexives     i     no    

flexives,    que 
d’anàlisi de la
 llengua. 

 
 componen   un   text,   establir   la 

concordança 
Identifica les distintes 
formes 

Recerca d’informació en diccionaris convencionals i telemàtics. (act. 
12- Vocabulari: el cos humà. entre elles, classificar-les,

 analitzar-les 
verbals, classificant-
les, 

19) 
 morfològicament, reconéixer

 el
 paper 

analitzant-les  
Vocabulari: especialitats gramatical, sintàctic i semàntic 

que  exerceixen 
morfològicament,    
emprant- 

Reconeixement dels recursos lingüístics d’un text    científic. (act. 3,  
24, mèdiques. en el discurs i utilitzar-les 

correctament per    a 
les correctament per
 a 

Repassa 1) 
 avançar  en  la  compren-  sió i  

creació correcta 
avançar en la comprensió i  
la 

 
Ús de muscle, múscul, esquena  i de    textos    propis    dels    

àmbits  periodístic, 
creació   correcta   de   
textos 

Identificació dels pronoms interrogatius. (act. 26-29, Repassa 3) 
espatla. professional i administratiu. 

(CCLI) 
diversos.  

   Identificació i  anàlisi  de les  oracions subordinades substantives.   
(act. Els pronoms interrogatius. BL3.2.  Aplicar  coneixements  

propis  del  nivell 
BL3.2.1.  Aplica 
coneixements 

30-40, Repassa 4, 5) 



 

 

 sobre  les  normes  ortogràfiques  
de  la llengua 

sobre les
 normes 

 
Les oracions subordinades per   a   produir   i   comprendre   

textos   orals i 
ortogràfiques   de   la  
llengua 

Aplicació de les normes d’escriptura dels numerals. (act. 41-47, 
Repassa 



 

 

 

 

 
substantives. escrits amb correcció. (CCLI, CAA) per  a  produir  i  

comprendre 
6) 

  textos   orals   i   escrits    
amb 

 

Les    funcions    de    les  oracions BL3.3.  Identificar els  distints  
procediments de 

correcció. Ampliació del lèxic relacionat amb les parts del cos. (act. 9-13) 

subordinades substantives. creació  del  lèxic,  propis  del  
nivell,  distingint 

  

 entre    els    morfològics    i    
préstecs   d’altres 

BL3.3.1. Identifica els  
distints 

Identificació  de  paraules  monosèmiques  i  polisèmiques.  (act. 53-
58, 

L’escriptura dels numerals. llengües, així com aproximar-se a 
l’origen    del 

procediments  de  creació 
del 

Repassa 7) 

 lèxic, per a enriquir el vocabulari. 
(CCLI, CAA) 

lèxic, propis del
 nivell, 

 

La monosèmia i la polisèmia.  distingint entre
 els 

Interpretació  de  textos  de  l’àmbit  acadèmic  i  obtenció 
d’informació 

 BL3.7. Explicar  el  marc  jurídic  
de les  llengües 

morfològics    i    els   
préstecs 

relacionada amb el valencià i els subdialectes. (act. 59, 60) 

El valencià. cooficials a    la Comunitat 
Valenciana,  establir 

d’altres  llengües;  
s’aproxima 

 

 els trets de la varietat estàndard i 
reconéixer la 

a   l’origen   del   lèxic,   per   
a 

Aplicació  dels  continguts   relacionats   amb  el   text   expositiu  per   
a 

Els subdialectes del valencià. importància de l’existència  d’una 
norma de   la 

enriquir el vocabulari. redactar textos amb correcció, coherència, cohesió i adequació. (act 
59, 

 llengua  com  a  element  de   
cohesió   cultural. 

 64, Repassa 8-10) 

 (CCLI, CSC)   

   Identificació dels subdialectes del valencià. (act. 59, 60, Re- passa 8) 

 

Bloc IV. Educació literària. 
 



 

 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats La narrativa durant la postguerra. BL4.1. Realitzar lectures d’obres literàries   
pròximes 

BL4.1.1. Realitza lectures d’obres  
literàries 

Esment  de  les  característiques, temes 
i La novel·la psicològica. als seus gustos, triades lliurement o a proposta    

del 
en silenci i  en veu alta aplicant    
tècniques 

autors    de     la    narrativa     durant    
la Mercè Rodoreda. professor,  en  silenci,  en  veu  alta  o  participant 

en 
expressives i teatrals. postguerra. (act. 61-63, Repassa 9, 10) 

Llorenç Villalonga. dramatitzacions i improvisacions de textos 
adequats 

BL4.3.1. Exposa, en suports diversos, orals 
i 

Elaboració de comentaris
 literaris La novel·la realista. al  nivell,  aplicant  tècniques  expressives  i  

teatrals. 
escrits, les conclusions crítiques i 
raonades, 

dirigits de novel·les psico- lògiques.  
(act Enric Valor. (CCLI, SIEE, CEC) sobre les connexions entre la literatura, 

les 
61, 62) 

Lectura    guiada    i    comprensió    de  
textos 

BL4.2.  Elaborar  un  portfolio,  amb  una  selecció 
de 

arts  i  la  ciència,  analitzant  i    
comparant 

Identificació dels trets
 més d’obres literàries, d’acord amb el nivell,  

com 
documents i creacions realitzats a partir de 
lectures, 

obres, personatges, temes i
 tòpics 

representatius de l’obra de Mercè 
a base per a la formació de la personalitat literàries i no literàries, pròximes als seus 

interessos, 
universals,  del  segle  xix fins  a 
l’actualitat, 

Rodoreda. (act. 61) 
literària i el gaudi personal. de  forma  reflexiva i  crítica,  per  a  ampliar  els 

seus 
en creacions de diferent naturalesa. Valoració    del    patrimoni     

rondallístic Selecció de lectures de manera autònoma o 
a 

coneixements    i    aconseguir    el    gaudi  
personal, 

BL4.4.1.   Analitza   un   corpus   de     
textos 

cultural del poble valencià. (act. 63) 
proposta  del  professor,  de  la  biblioteca   
o 

formant la personalitat literària. (CCLI, SIEE, CEC) literaris,    del    segle    xix    a     
l’actualitat, 

Expressió de  la creativitat literària en  
la d’altres àmbits (intercanvi, préstecs, 

consulta 
BL4.3.  Exposar, en  suports  diversos, orals  i 
escrits, 

seleccionats  al  voltant  d’un  tema  o 
tòpic 

redacció de  textos. 
en línia, etc.). les   conclusions   crítiques   i   raonades,   sobre    

les 
comú,  com  a   mode   d’aproximació   a  
la 

(act. 8, 60, 62) 
Pràctica de diversos tipus de lectura  
(guiada, 

connexions entre la  literatura, les arts i la     
ciència, 

literatura,  identificant  els  trets 
essencials 

Lectura dramatitzada de textos. (act 
60) 



 

 

 

 

 

lliure, silenciosa, en veu alta) de textos 
literaris com a font de gaudi i d’informació 
i com a mitjà d’aprenentatge i 
d’enriquiment personal. 

analitzant i comparant obres, personatges, temes 
i tòpics universals, del segle xix fins a l’actualitat, 
en creacions de diferent naturalesa. (CCLI, CAA, 
SIEE, CEC) 
BL4.4. Analitzar un corpus de textos literaris, del 
segle xix a l’actualitat, seleccionats al voltant d’un 
tema o tòpic comú, com a mode d’aproximació a 
la literatura, identificar els trets essencials del 
context sociocultural i literari de l’època i  les 
característiques del gènere, i realitzar un 
comentari de forma i contingut per a expressar 
raonadament les conclusions extretes, per mitjà 
de la formulació de judicis personals. (CCLI, CAA, 
SIEE, CEC) 

del context sociocultural i literari 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 de judicis personals. 
BL4.4.3. Realitza un comentari de forma i 
contingut per a expressar raonadament 
les conclusions extretes de l’anàlisi de 
textos literaris per mitjà d’opinions 
personals. 

 



 

 

 

 

 

 

UNITAT 7 Paraules d’amor 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 

 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i 
activitats Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques. BL1.1.     Participar     activament    

i 
BL1.1.1.    Participa    activament    en    intercanvis    
comunicatius 

Recitació de  poemes. 
(act.  respectuosament    en    

intercanvis 
relacionats amb temes actuals o pròxims als seus interessos. 1, 20, 43, 46, 54, 56, 57) 

Assumpció de distints rols en equips de treball. comunicatius, reals o  
dramatitzats, 

  
 especialment en els  

representatius 
BL1.1.2. Participa activament en intercanvis comunicatius amb  
un 

Interpretació     de    
textos 

Aplicació i avaluació de les propietats textuals en 
els 

dels mitjans de comunicació social 
i 

registre formal i respecta les normes de  cortesia i les    
estratègies 

poètics. (act. 1, 20, 43, 
56) 

intercanvis de comunicació oral
 (adequació, 

dels àmbits professional
 i 

de la interacció oral.  
coherència, cohesió  i correcció). administratiu, sobre

 temes 
 Narració    oral    de    fets  

i 
 polèmics  de   l’actualitat.  

Defensar 
BL1.1.3.  Participa  activament  en  intercanvis  comunicatius   
amb 

sensacions personals. 
(act. 

Adequació dels usos formals i informals al context. críticament   les   pròpies   
opinions 

arguments raonats per a defensar les pròpies opinions. 6, 7, 16) 

 amb    fluïdesa    i    riquesa    
lèxica, 

  
Foment   de   la   solidaritat,   de   la   tolerància,   
del 

ajustar   el    registre,   el   to   i    
les 

BL1.2.1. Participa en equips de treball que tenen metes comunes 
i 

Manifestació     raonada    
i 

respecte i de l’amabilitat. normes   de   cortesia  a  la  
situació 

assumeix diversos rols amb eficàcia i responsabilitat. argumentada de
 les 

 comunicativa, i utilitzar
 les 

 opinions    i
 preferènc
ies Coneixement d’estructures i

 tècniques 
estratègies
 lingüístiq
ues 

BL1.2.2. Participa en equips de treball que tenen metes comunes 
i 

pròpies. (act. 8, 18) 
d’aprenentatges cooperatius. d’interacció oral. (CCLI, CAA, CSC) dóna suport als companys amb empatia.  

   Participació   activa   en  
un 



 

 

Aplicació   de   les   característiques   del   
llenguatge 

BL1.2.    Participar    en    equips  
de 

BL1.2.3. Participa en equips de treball que tenen metes comunes 
i 

debat   o   en   un 
col·loqui. 

conversacional, dels principis de cooperació i de   
les 

treball   per   a   aconseguir    
metes 

utilitza el diàleg per a resoldre conflictes i discrepàncies. (act. 8, 16, 46) 
habilitats  socials  en   les   formes   de  tractament   
i 

comunes,    assumir    diversos  
rols 

  
respecte   apreses,   especialment   en   defensar   
els 

amb     eficàcia    i    
responsabilitat, 

BL1.3.2. Interpreta  textos  literaris, narratius  i expositius, orals    
i 

Exposició oral
 dels 

propis drets, etc. donar suport a companys
 i 

audiovisuals, i analitza les característiques formals i de con- 
tingut 

coneixements   apresos  
de 

 companyes,  demostrar  empatia,  
i 

i els elements no verbals. forma adequada
 al 

Aplicació,     anàlisi     i     avaluació     dels    
elements 

reconéixer  les  seues   
aportacions, 

 context. (act. 46, 53) 
d’expressió oral no verbals, corporals
 i 

així com utilitzar el diàleg  
igualitari 

BL1.4.2.   Produeix   de   forma   oral   textos    poètics,     
narratius, 

 
paralingüístics: gesticulació, mirada, to, dicció, 
espai, 

per a resoldre conflictes
 i 

expositius  i  argumentatius  utilitzant  les  estratègies  d’expressió  
etc. discrepàncies. (CCLI, SIEE, CSC) oral i els elements no verbals adequats a la situació 

comunicativa. 
 

Utilització   de   l’estàndard   i   d’un   llenguatge    
no 

 BL1.4.3.  Aplica  les  propietats  textuals  en  la  producció  oral   
de 

 
discriminatori.  textos poètics, narratius, expositius i argumentatius.  

Producció   de   textos   orals   literaris,   expositius   
i 

 BL1.4.4.   Produeix,   de   forma   oral,   textos   poètics,   
narratius, 

 



 

 

 

 

 
narratius de temes relacionats amb el currículum i 
que generen els seus projectes de treball. 

 expositius i argumentatius amb riquesa lèxica. 
 

BL1.5.1 Avalua, amb l’ajuda del professorat, les produccions orals 
pròpies i dels companys, atenent la quantitat, qualitat, 
rellevància, pertinència i claredat i les normes de  prosòdia, per 
a progressar  en la competència comunicativa oral. 

 

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 
 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats Lectura,  comprensió,  interpretació  i  
anàlisi 

BL2.1. Interpretar textos escrits  dels   
àmbits 

BL2.1.2. Interpreta textos escrits i analitza 
els 

Interpretació de textos poètics. (act. 1, 3,    
4, de textos escrits literaris: poemes,  

narratius, 
personal,   acadèmic,   social,   professional   
i 

elements  formals  i  de  contingut  propis 
del 

20, 43, 44, 54-57, Repassa 1) 
instructius i expositius. administratiu    a    través    de    l’anàlisi   

dels 
nivell acadèmic.  

 elements  formals  i  de  contingut  propis 
del 

 Interpretació de textos expositius
 i Producció de textos escrits poètics, 

narratius 
nivell  acadèmic, i  utilitzar les  estratègies 
de 

BL2.1.3. Interpreta textos escrits i utilitza  
les 

instructius. (act. 1) 
i    expositius    amb    adequació,  
coherència, 

comprensió  lectora  adequades  al   text   i   
a 

estratègies de comprensió lectora 
adequades 

 
cohesió     i     correcció,    d’acord     amb    
les 

l’objectiu  de   la  lectura   per   a  construir  
el 

al text i a l’objectiu de la lectura. Redacció de textos narratius i poètics. (act. 
6, característiques pròpies dels gèneres. significat global del text. (CCLI, CAA, CSC)  17, 42, 59) 

  BL2.2.1.   Aplica   de   manera   autònoma  
les 

 
Ús  de  tècniques  de  selecció,  organització  
i 

BL2.2.  Planificar  i  escriure,  amb 
adequació, 

estratègies   de   planificació   en   el     
procés 

Recerca  en   diversos  mitjans  per  a  
obtenir revisió del lèxic nou. coherència,   cohesió,   correcció  

ortogràfica, 
d’escriptura. informació. (act. 8, 9, 18) 

 gramatical i lèxica del nivell educatiu,   
textos 

  
Revisió   de   produccions   pròpies   i  
alienes, 

en  suports  diversos.  Aplicar  les  
estratègies 

BL2.2.3. Escriu textos en suports diversos i 
de 

Recerca d’informació en
 diccionaris identificació i correcció dels

 errors 
del     procés     d’escriptura     i     utilitzar   
un 

diverses    tipologies    i    té    en    compte   
la 

convencionals i telemàtics. (act. 2, 9, 34-41) 
ortogràfics, gramaticals i lèxics, d’acord   
amb 

llenguatge no discriminatori. (CCLI, CAA, 
CSC, 

correcció ortogràfica, gramatical i lèxica. Distinció  dels elements d’un poema. (act.   
3, les normes de correcció determinades per  

al 
SIEE)  4, 19, 20, 43, 44, 54, 56, Repassa 1) 

nivell educatiu.  BL2.2.5. Escriu textos utilitzant un 
llenguatge 

 
 BL2.3.  Avaluar i  revisar, amb  autonomia, 

els 
no discriminatori. Interpretació de textos de l’àmbit acadèmic  

i Ús  de  fonts  de  consulta  impreses  i 
digitals 

textos escrits propis o aliens, com a part   
del 

 obtenció d’informació. (act. 12-15, 20-42, 
53, 



 

 

com  a  suport  per  a  la  revisió   
ortogràfica, 

procés   d’escriptura,   identificar   els   
errors 

BL2.3.1.  Avalua  les  propietats  textuals  
dels 

58) 
gramatical i lèxica. d’adequació,  coherència, cohesió i  

correcció 
textos escrits, propis i d’altres, com a part 
del 

 
 del nivell educatiu, i  resoldre  els dubtes   

de 
procés de revisió que millora el resultat 
final. 

Elaboració   de   resums   a   partir   de   
textos Planificació  i  realització  amb  autonomia 

de 
forma autònoma, amb  l’ajuda  de 
diccionaris 

 expositius. (act. 53, Repassa 8-10) 
projectes  de  treball  individuals  i  en  
equip, 

per a millorar o reescriure el producte    
final. 

BL2.5.1.  Realitza  amb  creativitat  i 
correcció 

 



 

 

 

 

 
sobre temes del currículum. (CCLI, CAA) projectes de treball individuals o 

cooperatius 
 

  sobre temes del currículum seguint les   
fases 

Utilització  autònoma  de les TIC  en totes  
les 

BL2.5. Realitzar amb autonomia projectes  
de 

d’elaboració. 

fases  del  procés  d’elaboració  d’un 
projecte 

treball  individuals  i  en  equips   
cooperatius 

 

personal o col·lectiu, tot
 compartint 

sobre  temes  del  currículum  (amb   
especial 

BL2.5.2.  Utilitza  diverses  fonts 
d’informació 

informació i recursos. interés per les obres literàries) o sobre 
temes 

per   a   realitzar   els   projectes   de     
treball, 

 socials,   científics,   culturals,   professionals 
i 

contrasta   la   informació   i   en   detalla    
les 

 literaris   motivadors   per   a   l’alumnat,   
tot 

referències. 

 seguint les fases del procés d’un projecte   
de 

 

 treball, utilitzant les TIC i els entorns  
virtuals 

BL2.5.4.  Avalua  el  procés  i  el  resultat  
final 

 d’aprenentatge. (CCLI, CAA, CSC, SIEE) adequadament i comunica de forma 
personal 

  els resultats obtinguts. 

  BL2.6.1. Realitza projectes de treball 
buscant, 

  seleccionant  i  contrastant  la  informació  
en 

  mitjans   digitals,   i   la   registra   en  
formats 

  diversos. 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 
 



 

 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats Vocabulari: els sentiments. BL3.1.   Identificar   les   distintes    
categories 

BL3.1.1.   Identifica   les 
distintes 

Ampliació  del  lèxic  relacionat  amb  els  sentiments. 
(act.  gramaticals,    flexives    i    no    flexives,   

que 
categories gramaticals,
 les 

10, 11) 
Els tòpics literaris. componen   un   text,   reconéixer   el    

paper 
classifica i
 analitza 

 
 gramatical, sintàctic i semàntic

 que 
morfològicament,  i   reconeix  
el 

Recerca   d’informació   en   diccionaris   convencionals     
i Dubtes lingüístics: ús de lira i lírica. exerceixen    en    el    discurs    i    utilitzar-

les 
paper    gramatical,    sintàctic    
i 

telemàtics. (act. 2, 9, 34-41) 
 correctament per a avançar en la 

comprensió 
semàntic  que  exerceixen  en   
el 

 
Els pronoms relatius. i   creació   correcta   de   textos   propis   

dels 
discurs. Les utilitza 
correctament 

Identificació dels pronoms relatius i de les seues 
funcions.  àmbits periodístic, professional

 i 
per a avançar en la comprensió 
i 

(act. 21-26, 31-33, Repassa 3-5) 
Les oracions subordinades adjectives. administratiu. (CCLI) creació correcta de textos 

propis 
 

  dels àmbits
 periodístic, 

Identificació,  anàlisi  i  ús  de  les  oracions   
subordinades Les funcions dels pronoms relatius. BL3.2.    Aplicar    coneixements,    propis  

del 
professional i administratiu. adjectives. (act. 27-33, Repassa 4-5) 

 nivell, sobre les normes  ortogràfiques de    
la 

  
Els fonemes oclusius. llengua  per  a  produir  i  comprendre  

textos 
BL3.2.1.    Aplica    
coneixements 

Aplicació   de   les   normes   d’escriptura   dels     
fonemes 



 

 

 

 

 
 orals i escrits amb correcció. (CCLI, CAA) sobre  les  normes 

ortogràfiques 
oclusius. (act. 34-43, 45, Repassa 6) 

L’escriptura dels fonemes oclusius  a final  
de 

 de   la  llengua   per   a  produir  
i 

Identificació de sinònims. (act. 47-51, Repassa 7) 

paraula i a final de síl·laba. BL3.3. Identificar els distints procediments 
de 

comprendre textos orals i 
escrits 

 

La sinonímia. creació  del  lèxic,  propis  del  nivell, 
distingir 

amb correcció. Identificació de geosinònims. (act. 52) 

 entre   els   morfològics   i   préstecs    
d’altres 

  

Els registres lingüístics. llengües, així com aproximar-se a l’origen 
del 

BL3.3.1.   Identifica   els   
distints 

Interpretació  de  textos  de  l’àmbit  acadèmic  i  
obtenció 

 lèxic per a enriquir el vocabulari. (CCLI, CAA) procediments    de    creació   
del 

d’informació   relacionada   amb   els   registres 
lingüístics. 

L’ús     del     valencià    en    els     mitjans    
de 

 lèxic, propis del nivell,  
distingeix 

(act. 53) 

comunicació.  entre    els    morfològics    i     
els 

 

  préstecs     d’altres     llengües,   
i 

Aplicació dels continguts relacionats amb la poesia per    
a 

  s’aproxima   a   l’origen  del  
lèxic 

redactar    poemes    i    prosa    poètica    amb    
correcció, 

  per a enriquir el vocabulari. coherència, cohesió i adequació. (act. 17, 58, 59, 60) 

 

 

 

Bloc IV. Educació literària. 
 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats Els tòpics literaris. BL4.1.   Realitzar   lectures   d’obres  
literàries 

BL4.1.1. Realitza lectures d’obres literàries 
en 

Recerca  en   diversos  mitjans  per  a  
obtenir  pròximes als seus gustos, triades lliurement 

o 
silenci  i  en  veu  alta  tot  aplicant  
tècniques 

informació sobre els tòpics literaris. (act.  
12- 



 

 

La poesia. Característiques. a  proposta del professor, en silenci, en    
veu 

expressives i teatrals. 14) 
 alta    o    participant    en    dramatitzacions  

i 
  

Tipus de poesia. improvisacions  de  textos  adequats  al 
nivell, 

BL4.2.1.    Elabora    un    portfolio    amb  
una 

Anàlisi i comentari de poemes i cançons. 
(act.  tot aplicant tècniques expressives i    

teatrals. 
selecció de documents i creacions realitzats 
a 

3, 4, 19, 20, 43, 44, 54-57, Repassa 1, 2) 
Recursos  literaris  de   la  poesia:  les   
figures 

(CCLI, SIEE, CEC) partir de lectures, literàries i no literàries, 
per 

 
retòriques.  a ampliar els seus coneixements i  

aconseguir 
Esment de característiques, temes i autors 
de  BL4.2. Elaborar un portfolio amb una 

selecció 
el  gaudi  personal,  i  formar  la   
personalitat 

la poesia de postguerra
 (simbolista, La recitació de poemes. de  documents i  creacions  realitzats  a 

partir 
literària. d’avantguarda i realista). (act. 54-57, 

Repassa  de lectures, literàries i no literàries, 
pròximes 

 9, 10) 
Cantautors: Ovidi Montllor. als   seus   interessos,   de   forma   reflexiva  

i 
BL4.3.1. Exposa, en  suports  diversos, orals  
i 

 
 crítica, per a ampliar els seus   

coneixements, 
escrits,  les  conclusions  crítiques  i 
raonades, 

Identificació de figures retòriques. (act. 58) 
La poesia de postguerra. aconseguir   el   gaudi   personal,   i   formar 

la 
sobre  les  connexions entre  la  literatura, 
les 

 
 personalitat literària. (CCLI, SIEE, CEC) arts  i  la  ciència,  analitza  i  compara   

obres, 
Valoració dels cantautors i dels grups en la 

La   poesia   de   tradició  simbolista: 
Salvador 

 personatges,  temes  i  tòpics  universals,  
des 

nostra llengua. (act. 18, 43-46) 
Espriu. BL4.3.  Exposar,  en  suports  diversos,  orals 

i 
del segle xix fins     a l’actualitat, en 
creacions 

 



 

 

 

 

 

 escrits,  les  conclusions  crítiques  i 
raonades 

de diferent naturalesa. Expressió   de   la   creativitat   literària   en  
la 

La poesia d’avantguarda: Joan Brossa. sobre les  connexions entre  la literatura,   
les 

 redacció de textos. (act. 6, 59) 

 arts  i  la ciència.  Analitzar i  comparar 
obres, 

BL4.4.1.    Analitza    un    corpus    de    
textos 

 

La poesia realista: Miquel Martí i Pol i  
Vicent 

personatges,  temes  i  tòpics  universals,  
des 

literaris, des  del  segle  XIX fins  a 
l’actualitat, 

 

Andrés Estellés. del segle xix fins     a l’actualitat, en 
creacions 

seleccionats entorn d’un tema o tòpic 
comú, 

 

 de diferent naturalesa. (CCLI, CAA, SIEE, 
CEC) 

com  a  mode  d’aproximació  a  la  
literatura. 

 

Lectura guiada i comprensió de textos i 
obres 

 Identifica   els   trets   essencials   del  
context 

 

literàries, adequades al nivell, com a base 
per 

BL4.4. Analitzar un corpus de textos  
literaris, 

sociocultural    i    literari    de    l’època    i  
les 

 

a  la formació  de  la  personalitat  literària i 
el 

des     del     segle    xix    fins     a   
l’actualitat, 

característiques   del   gènere   i   realitza    
un 

 

gaudi personal. seleccionats entorn d’un tema o tòpic  
comú, 

comentari    de    forma    i    contingut    per 
a 

 

 com  a  mode  d’aproximació  a  la  
literatura. 

expressar     raonadament     les   
conclusions 

 

Selecció de lectures de manera autònoma o 
a 

Identificar  els   trets   essencials   del 
context 

extretes, per mitjà de la formulació de 
judicis 

 

proposta  del  professor,  de  la  biblioteca   
o 

sociocultural    i    literari    de    l’època    i  
les 

personals.  

d’altres àmbits (intercanvi, préstecs, 
consulta 

característiques   del   gènere   i   realitzar  
un 

  

en línia, etc.). comentari    de    forma    i    contingut    per 
a 

BL4.4.3.  Realitza  un  comentari  de  forma   
i 

 

 expressar  raonadament  les  conclusions  
ex- 

contingut  per  a  expressar  raonadament 
les 

 

Pràctica de diversos tipus de lectura  
(guiada, 

tretes, per mitjà de la formulació de      
judicis 

conclusions  extretes  de  l’anàlisi  de    
textos 

 



 

 

lliure,  silenciosa,  en  veu  alta...)  de    
textos 

personals. (CCLI, CAA, SIEE, CEC) literaris per mitjà d’opinions personals.  

literaris  com  a  font  de  gaudi  i  informació 
i 

   

com  un  mitjà  d’aprenentatge  i 
enriquiment 

   

personal.    



 

 

 

 

 

UNITAT 8 Màquines de pensar 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 

 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i 
activitats Aplicació de les característiques

 del 
BL1.1. Participar activament i respectuosa en
 intercanvis 

BL1.1.1. Participa activament
 i 

Interpretació     de    
textos llenguatge  conversacional,  dels  principis 

de 
comunicatius, reals o dramatitzats, especialment en
 els 

respectuosa en
 intercanvis 

assagístics.  (act.  3,  4,  
46, cooperació  i  de  les  habilitats  socials  en 

les 
representatius   dels  mitjans   de  comunicació   social   i   dels  
àmbits 

comunicatius,    especialment    en    
els 

59) 
formes  de  tractament  i   respecte   
apreses, 

professional  i  administratiu,  sobre  temes  polèmics  de   
l’actualitat, 

representatius dels mitjans
 de 

 
especialment al defendre els propis drets. defensar  críticament  les  pròpies  opinions  amb  fluïdesa  i    

riquesa 
comunicació    social    i    dels     
àmbits 

Manifestació     raonada    
i  lèxica, ajustar el  registre, el to i  les  normes de  cortesia a la  

situació 
professional  sobre  temes  polèmics 
de 

argumentada de
 les Aplicació,  anàlisi  i  avaluació  dels   

elements 
comunicativa i utilitzar les estratègies lingüístiques  d’interacció  
oral. 

l’actualitat,   defenent   críticament  
les 

opinions    i
 preferènc
ies 

d’expressió    oral    no    verbals,    corporals 
i 

(CCLI, CAA, CSC) pròpies opinions. pròpies. (act. 8, 17, 46,  
50, paralingüístics:     gesticulació,     mirada,   

to, 
  55, 59) 

dicció, espai, etc. BL1.2.   Participar   en   equips   de   treball   per   a   aconseguir  
metes 

BL1.2.1. Participa  en equips  de  
treball 

 
 comunes assumint diversos rols amb eficàcia i responsabilitat,   

donar 
per    a    aconseguir    metes   
comunes, 

Participació   activa   en  
un Utilització     de     l’estàndard     oral     i   

d’un 
suport a companys i companyes demostrant empatia i reconeixent 
les 

assumeix     diversos     rols,    
demostra 

debat   o   en   un 
col·loqui. llenguatge no discriminatori. seues aportacions, així com utilitzar el diàleg igualitari per a   

resoldre 
empatia, reconeix les
 seues 

(act. 8, 17, 61) 
 conflictes i discrepàncies. (CCLI, SIEE, CSC) aportacions i utilitza el diàleg  

igualitari 
 

Escolta   activa,   comprensió,   interpretació 
i 

 per a resoldre conflictes
 i 

Narració    oral    de    fets  
i anàlisi  de  textos  orals  i  audiovisuals     

dels 
BL1.3. Interpretar textos orals i  audiovisuals de gèneres, tipologies   
i 

discrepàncies. sensacions
 person
als. 

mitjans de comunicació. registres   diferents,   propis  de  l’àmbit   personal,   acadèmic,  
social, 

 (act.7, 16, 56) 
 professional i  administratiu,  especialment periodístics   i 

publicitaris, 
BL1.3.1.    Interpreta    textos    orals     
i 

 
Interpretació del so  i la imatge en els   
textos 

analitzant els elements formals i de contingut, la informació no 
verbal 

audiovisuals   de   gèneres,   tipologies 
i 

Escolta  de  dictats  amb 
les audiovisuals. i  les  convencions  pròpies  del  gènere,  utilitzant  les  estratègies  

de 
registres  diferents,  propis  de   
l’àmbit 

pauses marcades
 i  comprensió oral adequades al text i al propòsit    de l’escolta de 

forma 
personal  i, especialment, periodístics  
i 

reconeixement    de    
sons Aplicació   autònoma   de   les   estratègies 

de 
autònoma,  per  a  captar  el  sentit  global  i  construir-se  una   
opinió 

publicitaris,   analitzant   els    
elements 

que
 s’identifiq
uen 

comprensió  oral  en  els  textos  periodístics 
i 

crítica. (CCLI, CAA, CSC) formals i de contingut, la informació 
no 

correctament  amb  la 
seua de l’àmbit professional i administratiu.  verbal  i  les  convencions  pròpies    

del 
representació gràfica. 
(act.  BL1.4.  Produir  de  forma  oral,  individualment  o  en  equip,     

textos 
gènere   per   a   construir   una   
opinió 

46, 48, Repassa 9) 
Anàlisi, aplicació i avaluació
 dels 

formals de l’àmbit acadèmic, social i professional i administratiu, 
amb 

crítica.  
procediments lingüístics d’ex- pressió oral  
de 

especial atenció als gèneres periodístics i publicitaris dels mitjans   
de 

 Exposició oral
 dels 



 

 

textos   expositius   i   argumentatius:   
ordre, 

comunicació,  de  temes  polèmics  relacionats  amb  el  currículum    
i 

BL1.4.1.    Produeix    de     forma    
oral, 

coneixements  apresos,  
de claredat    i    rigor    en    l’exposició,   

riquesa 
l’actualitat; utilitzar les estratègies d’expressió oral i els elements   no individualment    o    en    equip,  

textos 
forma adequada
 al expressiva,   ironia,   tipus   d’argu-   ments     

i 
verbals  adequats  a la  situació  comunicativa  i  a l’objectiu 
proposat, 

formals    de    l’àmbit    personal,   
amb 

context. (act. 6, 52, 53, 
54, recursos   d’emfatització  i   d’expansió   de 

la 
ajustar el  registre al grau de formalitat, amb adequació,   
coherència, 

especial atenció als
 gèneres 

Repassa 
informació. cohesió,  correcció     i  expressivitat,  per  a  practicar   

aprenentatges 
periodístics   i   publicitaris,   de   
temes 

 



 

 

 

 

 
Elaboració de presentacions
 orals: 

lingüístics, i estructurar  el  pensament, amb el suport de les TIC    i  
la 

actuals, utilitzant les
 estratègies 

 

planificació, documentació, selecció
 i 

supervisió del professor. (CCLI, CAA, CSC, SIEE) d’expressió   oral   i   els   elements    
no 

reorganització de la
 informació, 

 verbals adequats a la
 situació 

textualització i avaluació. BL1.5.  Avaluar,  utilitzant  guies  i  gravacions,  amb  la  supervisió del comunicativa. 

 professorat i  progressiva autonomia,  les produccions orals pròpies  i  

 dels companys, atenent la quantitat, qualitat, rellevància, 
pertinència 

BL1.5.1.    Avalua,    utilitzant    guies    
i 

 i   claredat   i   les   normes   de   prosòdia,   per   a   progressar   en    
la 

gravacions,    amb    la    supervisió   
del 

 competència comunicativa oral. (CCLI, CAA) professorat,    les    produccions     
orals 

  pròpies i dels companys. 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 
 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats Aplicació    dels     coneixements    sobre    
les 

BL2.1. Interpretar textos escrits dels àmbits  
personal, 

BL2.1.1.    Interpreta    textos    escrits    en  
suports 

Distinció   entre   informació   
i característiques    dels    textos    dels   

àmbits 
acadèmic,  social,  professional  i  administratiu,    
amb 

diversos,  de  diferents  àmbits  i  tipologies,  per  
a 

opinió. (act. 5, 19, 46, 50) 
periodístic,  professional  i  administratiu  a 
la 

especial atenció   als  gèneres periodístics  
informatius 

construir el  significat global  i com a suport per     
a 

 
comprensió, interpretació i anàlisi 
d’aquests. 

i   d’opinió,   als   textos   publicitaris   dels   mitjans 
de 

aprendre. Identificació  de   l’estructura  
i Lectura,  comprensió,  interpretació  i  

anàlisi 
comunicació   de   masses   i   als   textos   de     
l’àmbit 

 els recursos d’un
 text de textos exposi tius i argumentatius. professional i  administratiu, a través  de l’anàlisi   

dels 
BL2.2.1.    Aplica de manera autònoma    
les 

assagístic. (act. 3, 4, 18, 33, 
46,  elements  formals   i  de   contingut  propis  del    

nivell 
estratègies de planificació en el
 procés 

50, 57, 59, 60) 
Producció     de     textos     escrits    
narratius, 

acadèmic,  utilitzant   les   estratègies   de  
comprensió 

d’escriptura.  
expositius i argumentatius (articles   
d’opinió, 

lectora  adequades al text i a l’objectiu de     la 
lectura, 

 Redacció de
 textos treballs   d’investigació,    etc.),    dels   

àmbits 
per a construir el significat global del text. (CCLI,  
CAA, 

BL2.2.3.   Escriu   textos   en   suports   i    
tipologies 

argumentatius.   (act.   20,   
46, 



 

 

professional i administratiu, amb  
adequació, 

CSC) diversos tenint en compte la correcció ortogràfica 
i 

59, 60) 
coherència, cohesió i correcció, d’acord  
amb 

 gramatical.  
les característiques pròpies dels gèneres. BL2.2. Planificar i escriure, amb

 adequació, 
 Interpretació de

 textos  coherència, cohesió, correcció ortogràfica i 
gramatical 

BL2.2.4.   Escriu   textos   en   suports   i    
tipologies 

narratius. (act. 28, 47, 48) 
Ús  de  tècniques  de  selecció,  organització  
i 

i lèxica del nivell educatiu, textos, en suports 
diversos, 

diversos tenint en compte la correcció lèxica.  
revisió del lèxic nou. dels  àmbits  personal, acadèmic, social, professional  

i 
 Recerca   en   diversos  

mitjans  administratiu, de  diverses tipologies, cen- trant-se  
en 

BL2.2.5.  Escriu  textos  utilitzant  un  llenguatge 
no 

per a obtenir informació.  
(act. Ús de processadors de textos en  

l’escriptura: 
els  gèneres  periodístics  informatius  i  d’opinió  i   
en 

discriminatori. 11, 13, 54) 
columnes, estils, plantilles, etc. textos  publicitaris  amb  sentit  creatiu  i  estètic   

amb 
  

 ajuda de models. (CCLI, CAA, CSC, SIEE) BL2.3.2. Avalua i  identifica  els  errors de 
correcció 

Recerca d’informació
 en Avaluació amb autonomia de les 

produccions 
 ortogràfica i gramatical dels textos escrits propis   

o 
diccionaris convencionals
 i 



 

 

 

 

 
pròpies  o  alienes,  com  a  part  del     
procés 

BL2.3.  Avaluar  i  revisar,  amb  autonomia,  els 
textos 

aliens   com   a   part   del   procés   de   revisió    
de 

telemàtics.  (act.  2,  9,  10, 
11, 

d’escriptura,  comparant  el  resultat  amb   
el 

escrits   pro-   pis   o   aliens,   com   a   part   del 
procés 

l’escriptura. 14) 

pla   original,   jutjant   si   el   text   respon    
a 

d’escriptura,    identificant    els    errors   
d’adequació, 

  

l’objectiu d’escriptura i
 analitzant 

coherència,  cohesió  i  correcció  del  nivell   
educatiu, 

BL2.3.3. En el  procés de  revisió  de textos  
escrits, 

Elaboració de resums. (act. 
15, 

l’adequació,   coherència   i   cohesió,   amb 
la 

resolent els dubtes de forma autònoma per a  
millorar 

resol  els  dubtes,  de  forma  reflexiva  i 
dialogada, 

57) 

finalitat de millorar els textos. o reescriure el producte final. (CCLI,CAA) amb l’ajuda de diverses fonts de consulta.  

   Redacció de  textos 
expositius. 

Revisió   de   produccions   pròpies   i  
alienes, 

BL2.6.  Planificar  tasques  o  projectes,  individuals    
o 

BL2.4.1.   Sintetitza   per   escrit   textos   
narratius, 

(act. 50, 55, 56, Repassa 10) 

identificant i corre- gint els errors 
ortogràfics, 

col·lectius,   fent  una   previsió  de  recursos  i    
temps 

expositius    i    argumentatius,    seleccionant     
les 

 

gramaticals i lèxics, d’acord amb  les   
normes 

ajustada als objectius proposats, adaptar-lo a canvis   
i 

informacions    essencials    per    a    usar-les    
amb 

 

de   correcció   determinades   per   al    
nivell 

imprevistos transformant les dificultats
 en 

finalitats diverses segons la situació comunicativa.  

educatiu. possibilitats, avaluar amb ajuda de guies el procés i  
el 

  

 producte  final  i   comunicar  de  forma  personal    
els 

BL2.6.1.   Realitza   projectes   de   treball  
buscant, 

 

Utilització  autònoma  de les TIC  en totes  
les 

resultats obtinguts. (CCLI, CAA, SIEE) seleccionant i contrastant la informació en 
mitjans 

 

fases  del procés  d’elaboració d’un  
projecte: 

 digitals, i la registra en formats diversos.  

localitzar,   seleccionar,   tractar,   organitzar 
i 

BL2.7. Realitzar de forma eficaç  tasques  o  
projectes, 

  

emmagatzemar  la  informació;  crear   
textos 

tenir  iniciativa  per  a  emprendre  i  proposar  
accions 

BL2.6.2.    Comparteix    informació    i    
continguts 

 



 

 

escrits    o    audiovisuals    sense    copiar   
els 

sent  conscient  de  les  seues  fortaleses  i    
debilitats, 

digitals,  i  utilitza les  ferramentes de  
comunicació 

 

enunciats  literals  de  les  fonts;  presentar 
el 

mostrar curiositat i interés durant el
 seu 

TIC i entorns virtuals d’aprenentatge.  

treball. desenvolupament,   actuar   amb   flexibilitat   i 
buscar 

  

 solucions alternatives. (CCLI, CAA, SIEE)   

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 
 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats El vocabulari de la joventut. BL3.1. Identificar les
 distintes 

BL3.1.1.   Identifica  les  
oracions 

Recerca  en  diversos  mitjans  per  a  obtenir   
informació.  categories gramaticals,

 que 
subordinades adverbials    
que 

(act. 13, 60) 
Les tribus urbanes. componen    un    text,    establint     

la 
componen un text, les classifica 
i 

 
 concordança  entre  elles, 

classificant- 
analitza morfològicament
 i 

Recerca   d’informació   en   diccionaris   convencionals     
i Ús de per què i perquè. les,   analitzant-les   

morfològicament, 
sintàctica, reconeix el paper 
que 

telemàtics. (act. 2, 8, 9, 10, 11, 41) 
 reconeixent     el     paper    

gramatical, 
exerceixen   en   el   discurs   i 
les 

 
Recursos gramaticals de l’assaig. sintàctic i semàntic que exerceixen 

en 
utilitza correctament. Ús de per què i perquè. (act. 14) 

 el  discurs i  utilitzar-les 
correctament. 

  
Les  oracions  subordinades  adverbials  de  lloc,    
de 

(CCLI) BL3.2.1.    Aplica    
coneixements 

Identificació dels  recursos gramaticals de l’assaig. (act   
4, 



 

 

 

 

 
temps, de manera, causals i finals.  propis    del    nivell    sobre     

les 
18) 

 BL3.2.   Aplicar   coneixements, 
propis 

normes    ortogràfiques     de     
la 

 

Anàlisi sintàctic d’oracions subordinades adverbials. del nivell, sobre les
 normes 

llengua per a produir
 i 

Identificació i anàlisi sintàctic de les
 oracions 

 ortogràfiques   de   la   llengua   per   
a 

comprendre textos orals i 
escrits 

subordinades  adverbials  de  lloc,  de  temps,  de 
manera, 

Les lletres compostes i els aplecs consonàntics. produir  i  comprendre  textos  orals  
i 

amb correcció. causals i finals. (act. 21-37, Repassa 3-6) 

 escrits amb correcció. (CCLI, CAA)   

Els signes de puntuació i d’entonació.  BL3.4.1.     Explica     els    
distints 

Identificació  i  escriptura  de  les  lletres  compostes  i   
els 

 BL3.4.  Explicar  els  distints  nivells 
de 

nivells de significat de paraules  
i 

aplecs consonàntics. (act. 38-46, Repassa 7) 

L’antonímia. significat  de  paraules  i   
expressions, 

expressions,    i    identifica     
l’ús 

 

 identificant l’ús connotatiu
 i 

connotatiu   i   denotatiu   de    
la 

Aplicació de  les normes d’ús  dels signes  de puntuació    
i 

Els tipus d’antònims. denotatiu     de     la    llengua    per    
a 

llengua    per    a    interpretar   
el 

d’entonació. (act. 47, 48, Repassa 9) 

 interpretar el sentit global d’un text   
i 

sentit   global   d’un  text   i 
crear 

 

Les llengües en contacte. crear   discursos   segons   la   
intenció 

discursos    segons    la    
intenció 

Substitució de mots pels seus antònims. (act. 51, 52) 

 comunicativa. (CCLI, CSC) comunicativa.  

El bilingüisme. Tipus.   Identificació   dels   tipus   d’antònims.   (act.   49,   51, 
52, 

 BL3.6.     Reconéixer     les    
propietats 

BL3.6.1.  Reconeix  les 
propietats 

Repassa 8) 

Anàlisi de l’adequació textual, la tipologia textual,  
el 

textuals     en     textos     dels    
àmbits 

textuals  en   textos  dels   
àmbits 

 



 

 

gènere  i l’àmbit d’ús en funció de la finalitat del 
text 

periodístics,    publicitaris    laborals   
i 

periodístics, publicitaris
 i 

Exposició  dels  conflictes  que  generen  les  llengües    
en 

i    de    la    intenció    de    l’emissor    (funcions    
del 

administratius per mitjà
 d’una 

administratius   per   mitjà 
d’una 

contacte. (act. 53, 54, Repassa 10) 

llenguatge);   relació   existent   entre   l’emissor   i 
el 

aproximació  al  comentari  
pragmàtic 

aproximació al
 comentari 

 

receptor; les marques lingüístiques de modalització 
i 

per a compondre textos orals i  
escrits 

pragmàtic    per    a    
compondre 

Identificació dels tipus de bilingüisme. (act. 55, 56) 

ús  d’un llenguatge  no  discriminatori en funció  
dels 

amb adequació, coherència i  
cohesió. 

textos     orals     i     escrits   
amb 

 

elements de la situació comunicativa. (CCLI, CAA, CSC) adequació, coherència i 
cohesió. 

Aplicació  dels  continguts  relacionats  amb  l’assaig  per 
a 

   elaborar un text assagístic i algun aforisme amb 
correcció, 

   coherència, cohesió i adequació. (act. 20, 50, 59, 60) 

 

Bloc IV. Educació literària. 
 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

L’assaig al segle 

xx. Els 

aforismes. 

Josep Pla. 

BL4.1. Realitzar lectures d’obres literàries 
pròximes als seus gustos, triades lliurement 
o a proposta del professor, en silenci, en 
veu alta o participant en dramatitzacions i 
improvisacions  de  textos  adequats  al 
nivell, 

BL4.1.1. Realitza lectures d’obres literàries 
pròximes als seus gustos en silenci, en veu 
alta o participant en dramatitzacions i 
improvisacions de textos adequats al nivell, 
aplicant tècniques expressives i teatrals. 

Enumera les característiques, estructura i 
recursos de l’assaig. (act. 3, 4, 18) 

 
Esmenta característiques, temes i autors de 
l’assaig del segle XX. (act. 46, 50, 57, 59,    
60, 



 

 

 

 

 

 aplicant   tècniques   expressives   i    
teatrals. 

 Repassa 11) 

Joan Fuster. (CCLI, SIEE, CEC) BL4.3.1.  Exposa  les  conclusions  crítiques    
i 

 

  raonades,   sobre   les   connexions   entre   
la 

Realitza comentaris literaris
 d’obres 

La poesia de Joan Fuster. BL4.3.  Exposar,  en  suports  diversos,  orals 
i 

literatura,  les  arts  i  la publicitat  analitzant 
i 

assagístiques. (act.   3, 46, 50, 57, 59, 60) 

 escrits,  les  conclusions  crítiques  i 
raonades 

comparant obres teatrals.  

Joan Francesc Mira. sobre les  connexions entre  la literatura,   
les 

 Identificació i interpretació d’aforismes.  
(act. 

 arts i la ciència, i analitzar i comparar   
obres, 

BL4.4.1. Analitza textos literaris del segle   
xx, 

19, 20, Repassa 2) 

Carme Miquel. personatges,  temes  i  tòpics  universals,  
del 

identificant els trets essencials i realitzant 
un 

 

 segle  xix  fins  a  l’actualitat,  en  creacions 
de 

comentari    de    forma    i    contingut    per 
a 

Comentari literari de poemes. (act. 58) 

Lectura guiada i comprensió de textos i 
obres 

diferent   naturalesa  (cine,  música,   
pintura, 

expressar     raonadament     les   
conclusions 

 

literàries, adients al nivell, com a base per    
a 

textos literaris i dels mitjans de 
comunicació, 

extretes. Recerca  en   diversos  mitjans  per  a  
obtenir 

la  formació  de  la  personalitat  literària  i  
el 

etc.). (CCLI, CAA, SIEE, CEC)  informació   sobre   l’assaig   i   elaboració  
de 

gaudi personal.   resums. (act. 13, 15, 57, Repassa 11) 

 BL4.4. Analitzar un  corpus de textos  
literaris 

  

Pràctica de diversos tipus de lectura  
(guiada, 

del segle xix, seleccionats entorn d’un tema 
o 

 Expressió   de   la   creativitat   en   la 
redacció 

lliure,   silenciosa,   en   veu   alta)   de   
textos 

tòpic  comú, com a  mode  d’aproximació a 
la 

 d’assajos. (act. 59, 60) 

literaris com  a font de gaudi  i informació,    
i 

literatura; identificar  els  trets  essencials 
del 

  



 

 

com  un  mitjà  d’aprenentatge  i 
enriquiment 

context sociocultural i literari de l’època i  
les 

  

personal. característiques   del   gènere,   i   realitzar 
un 

  

 comentari    de    forma    i    contingut    per 
a 

  

 expressar     raonadament     les    
conclusions 

  

 extretes,  per  mitjà  de  la  formulació  de 
juís 

  

 personals. (CCLI, CAA, SIEE, CEC)   



 

 

 

 

 

UNITAT 9 Alguna pregunta més? 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 

 

C
o
n
t
i
n
g
u
t
s 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats Aplicació  de   tècniques  d’escolta  activa  i  
ús   del   diàleg 

BL1.1.   Participar   activament  i BL1.1.1.  Participa  activament  en  intercanvis 
comunicatius 

Interpretació de
 textos igualitari. respectuosament en intercanvis relacionats    amb    temes    actuals    o    pròxims    als  

seus 
narratius.   (act.   36,   48,    
51,  comunicatius, reals o interessos. Autoavaluació 7) 

Responsabilitat i eficàcia en la resolució de 
tasques. 

dramatitzats, sobre temes   
 polèmics de l’actualitat. BL1.1.2.  Participa  activament  en  intercanvis 

comunicatius 
Interpretació de
 textos Assumpció de distints rols en equips de 

treball. 
Defensar críticament les pròpies amb un registre formal, i respecta les    normes de cortesia 

i 
dialogats.  (lectura  i/o  
audició  opinions  amb  fluïdesa  i riquesa les estratègies de la interacció oral. inicial, act. 1, 50) 

Aplicació  i  avaluació  de  les  propietats  
textuals  en     els 

lèxica, ajustar el registre, el to   i   
intercanvis  de  comunicació  oral  
(adequació, coherència, 

les   normes   de   cortesia   a   la BL1.1.3.  Participa  activament  en  intercanvis 
comunicatius 

Narració oral de fets
 i cohesió  i correcció). situació comunicativa, i  utilitzar amb arguments raonats per a defensar les pròpies 

opinions. 
sensacions  personals.  (act.  
5,  les estratègies lingüístiques  22, 23) 

Adequació dels usos formals i informals al 
context. 

d’interacció   oral.   (CCLI,    CAA, BL1.2.1.  Participa  en  equips  de  treball  que  tenen   
metes 

 
 CSC) comunes    i    assumeix    diversos    rols    amb     eficàcia     

i 
Manifestació raonada
 i Foment de la  solidaritat,  de  la tolerància,  

del  respecte  i 
 responsabilitat. argumentada de  les opinions 

i de l’amabilitat. BL1.2.  Participar  en  equips  de  preferències pròpies. (act. 7, 
8,  treball  per  a  aconseguir metes BL1.2.2.  Participa  en  equips  de  treball  que  tenen  

metes 
18, 23, 50) 

Aplicació   dels   coneixements   de   la   
tipologia   i   de les 

comunes  tot  assumint diversos comunes i dóna suport als companys amb empatia.  
propietats   textuals   en   l’anàlisi   dels   
textos   narratius, 

rols amb eficàcia i  Participació activa en un 
debat dialogats i expositius. responsabilitat.  Donar  suport a BL1.3.2. Interpreta textos  dialogats, narratius i    

expositius, 
o  en  un  col·loqui.  (act.  7, 
18,  companys i companyes, orals i audiovisuals, i  analitza les característiques formals   

i 
49) 

Aplicació de les característiques
 del llenguatge 

demostrar empatia i  reconéixer de contingut i els elements no verbals.  
conversacional   (cooperació,   
espontaneïtat,   economia i 

les  seues  aportacions,  així com  Escolta   de   dictats   amb     
les subjectivitat),    dels    principis    de    

cooperació  (aportar 
utilitzar el diàleg igualitari per  a BL1.4.2. Produeix de forma oral textos dialogats,   

narratius, 
pauses marcades
 i informació certa, de manera clara, breu i 

ordenada, etc.) i 
resoldre conflictes i expositius    i    argumentatius    utilitzant    les     

estratègies 
reconeixement   de   sons   
que de  les  habilitats  socials  en  les  formes  de  

tractament   i 
discrepàncies. (CCLI, SIEE, CSC) d’expressió  oral  i  els  elements  no  verbals  adequats  a  

la 
s’identifiquen
 correctam
ent 

respecte apreses.  situació comunicativa. amb    la    seua   
representació    gràfica. (act. 38, 41, 43) 



 

 

Utilització de l’estàndard i d’un
 llenguatge no 

 BL1.5.1. Avalua, amb l’ajuda del professorat i  de  guies,   
les 

 
discriminatori.  produccions   orals  pròpies   i  dels   companys,   atenent  

la 
Participació   en   jocs   de    
rol.   quanti- tat, qualitat, rellevància, pertinència, claredat i    

les 
(act. 55) 

Producció de textos orals dialogats, 
expositius i   narratius 

 normes de prosòdia, per  a  progressar  en la    
competència 

 
de temes relacionats amb el currículum.  comunicativa oral.  



 

 

 

 

 

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 
 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats Aplicació    dels     coneixements    sobre    
les 

BL2.1. Interpretar textos escrits  dels   
àmbits 

BL2.1.2. Interpreta  textos  escrits  i  analitza  els 
elements 

Interpretació de textos 
narratius característiques    dels    textos    dels   

àmbits 
personal,   acadèmic,   social,   professional   
i 

formals i de contingut propis del nivell acadèmic. i dialogats. (act. 1, 3, 4, 50, 51) 
periodístic,  professional  i  administratiu  a 
la 

administratiu    a    través    de    l’anàlisi   
dels 

  
comprensió,    interpretació    i    anàlisi    
dels 

elements  formals  i  de  contingut  propis 
del 

BL2.1.3. Interpreta textos escrits i  utilitza les   
estratègies 

Redacció  de  textos   narratius   
i mateixos. nivell  acadèmic, utilitzant les estratègies   

de 
de comprensió lectora adequades al text i a l’objectiu   
de 

dialogats. (act. 20, 48, 54) 
 comprensió  lectora  adequades  al   text   i   

a 
la lectura.  

Lectura,  comprensió,  interpretació  i  
anàlisi 

l’objectiu  de  la  lectura,  per  a  construir    
el 

 Recerca  en  diversos  mitjans 
per de textos escrits narratius,    

dialogats, 
significat global del text. (CCLI, CAA, CSC) BL2.2.1.  Aplica  de  manera  autònoma  les  estratègies 

de 
a obtenir informació. (act. 8,  
17, instructius i expositius.  planificació en el procés d’escriptura. 18, 52, 53) 

 BL2.2.  Planificar  i  escriure,  amb 
adequació, 

  
Producció     de     textos     escrits    
narratius, 

coherència,  cohesió,  correcció  ortogràfica  
i 

BL2.2.3.  Escriu  textos  en  suports  diversos  i  de 
diverses 

Recerca d’informació
 en dialogats i expositius dels àmbits 

professional 
gramatical i lèxica del nivell educatiu,   
textos 

tipologies tot tenint en compte la  correcció    
ortogràfica, 

diccionaris convencionals
 i i  administratiu,  amb  adequació, 

coherència, 
en  suports  diversos, i  aplicar  les 
estratègies 

gramatical i lèxica. telemàtics. (act. 2, 9-12, 15, 50) 
cohesió     i     correcció,    d’acord     amb    
les 

del procés d’escriptura amb un llenguatge 
no 

  
característiques pròpies dels gèneres. discriminatori. (CCLI, CAA, CSC, SIEE) BL2.2.5.    Escriu    textos    utilitzant    un    llenguatge   

no 
Distinció   dels   elements   
d’una   discriminatori. entrevista. (act. 1, 3, 19) 

Ús  de  tècniques  de  selecció,  organització  
i 

BL2.3.  Avaluar i  revisar, amb autonomia, 
els 

  
revisió del lèxic nou. textos escrits propis o aliens, com a part   

del 
BL2.3.1. Avalua les propietats textuals dels textos  
escrits, 

Reconeixement   dels   tipus    
de  procés   d’escriptura;   identificar   els   

errors 
propis  i  d’altres,  com  a  part  del  procés  de  revisió 
que 

preguntes   en   una    
entrevista. Revisió   de   produccions   pròpies   i  

alienes, 
d’adequació,  coherència, cohesió i  
correcció 

millora el resultat final. (act. 20, 21, 54) 
identificant i corregint els errors   
ortogràfics, 

del nivell educatiu, i resoldre els dubtes per 
a 

  
gramaticals i lèxics, d’acord amb  les   
normes 

millorar o reescriure el producte final.   
(CCLI, 

BL2.5.1. Realitza amb creativitat i correcció projectes    
de 

Elaboració de resums a partir 
de de   correcció   determinades   per   al    

nivell 
CAA) treball    individuals    o    cooperatius    sobre    temes  

del 
textos expositius. (act.
 53, educatiu.  currículum tot seguint les fases d’elaboració. Repassa 1, 10-12) 

 BL2.5. Realitzar amb autonomia projectes  
de 

  
Ús  de  fonts  de  consulta  impreses  i 
digitals 

treball individual i en equip sobre temes   
del 

BL2.5.2. Utilitza diverses fonts d’informació per a 
realitzar 

 



 

 

com  a  suport  per  a  la  revisió   
ortogràfica, 

currículum,  seguir  les  fases  del  procés 
d’un 

els  projectes  de  treball,   contrasta  la   informació  i    
en 

 
gramatical i lèxica. projecte  de  treball,  i  utilitzar  les  TIC  i   

els 
detalla les referències.  

 entorns  virtuals  d’aprenentatge.  (CCLI, 
CAA, 

  
Planificació  i  realització  amb  autonomia 
de 

CSC, SIEE) BL2.5.4. Avalua el procés i el resultat final  
adequadament 

 
projectes  de  treball  individuals  i  en   
equip 

 i comunica de manera personal els resultats obtinguts.  
sobre temes del currículum. BL2.8. Buscar i seleccionar informació a 

partir 
  



 

 

 

 

 
 d’una   estratègia   de   filtrat   i   de    

manera 
BL2.6.1. Realitza projectes de treball
 buscant, 

 
contrastada  en  mitjans  digitals,  registrar-
la 

seleccionant   i   contrastant   la   informació   en    
mitjans en   paper   amb   cura   o   emmagatzemar-

la 
digitals, i la registra en formats diversos. 

digitalment    en    dispositius    informàtics    
i 

 
serveis de la xarxa. (CCLI, CD, SIEE)  

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 
 

Con
ting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards 
d’aprenentatge 

Descriptors i activitats 
L’entrevista de treball: estructura i recursos. BL3.1.  Identificar  els  distints tipus BL3.1.1.    Identifica    els   

tipus 
Ampliació del lèxic relacionat amb els oficis. (act. 7-12) 

 d’oracions que componen un   text, d’oracions i les
 utilitza 

 

Els tipus de preguntes d’una entrevista. classificar-les, analitzar-les correctament per a avançar  
en 

Identificació  d’expressions  discriminatòries  per  raons  de 
sexe 

 sintàcticament i utilitzar-les la    comprensió    i    la   
creació 

en el llenguatge. (act. 5, 6, 13, 14) 

Vocabulari: els oficis. correctament  per  a  avançar  en la correcta   de  textos  propis 
dels 

 

 comprensió  i  creació  correcta   de àmbits periodístic, 
professional 

Identificació i ús de les perífrasis verbals. (act.    24, 25, 
Repassa 

El sexisme lingüístic. textos propis dels àmbits i administratiu. 4) 

 periodístic, professional i   

Dubtes lingüístics: ús de regle i regla. administratiu. (CCLI) BL3.1.2. Identifica les  
perífrasis 

Classificació,    anàlisi    i    ús    de    les    oracions  
subordinades 

  verbals   i   les   utilitza   en    
les 

adverbials. (act. 26-37, Repassa 2, 3, 5, 6) 

Les perífrasis verbals. BL3.2. Aplicar coneixements, propis expressions    orals    i    
escrites 

 

 del     nivell,     sobre     les   normes correctament. Identificació de les interferències lingüístiques. (act. 38-41) 



 

 

Les oracions subordinades adverbials 
condicionals, 

ortogràfiques  de  la  llengua  per  a   

concessives, comparatives i consecutives. produir i comprendre textos orals  i BL3.2.1.   Aplica   
coneixements 

Aplicació de les normes d’ús de les grafies h, s, ss, c, ç i    z.  
(act. 

 escrits amb correcció. (CCLI, CAA) sobre les normes 
ortogràfiques 

42, 43, Repassa 8, 9) 

Les interferències lingüístiques: el 
vocalisme. 

 de  la  llengua  per  a  produir   
i 

 

 BL3.3. Identificar els distints comprendre     textos     orals   
i 

Diferenciació de les paraules homògrafes i homòfones. (act. 
44- 

Les interferències lingüístiques: el 
consonantisme. 

procediments  de  creació  del lèxic, escrits amb correcció. 47, Repassa 8, 9) 

 propis del nivell, i distingir entre els   

L’homonímia. morfològics  i  els  préstecs  d’altres  Identificació  de  les  variacions  i  de  les  varietats 
lingüístiques. 

 llengües,  així  com  aproximar-se  a  (act. 48, 49) 

La variació lingüística. l’origen  del  lèxic  per  a  enriquir el   

 vocabulari. (CCLI, CAA)  Aplicació  dels  continguts  relacionats  amb   l’entrevista  per   
a 

Les varietats de la llengua.   redactar textos amb correcció, coherència, cohesió i 
adequació. 

   (act. 54) 



 

 

 

 

 

Bloc IV. Educació literària. 
 

Conting
uts 

Criteris i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 
El teatre actual. BL4.1. Realitzar lectures d’obres  literàries pròximes  als   

seus 
BL4.2.1. Elabora un portfolio, amb   
una 

Recerca en  diversos  mitjans  per 
a 

 gustos,  triades  lliurement  o  a  proposta  del  professor,    
en 

selecció   de    documents   i   
creacions 

obtenir informació sobre el  
teatre 

Autors    d’obres    de    teatre    i  
companyies 

silenci,   en   veu   alta   o   participant   en   dramatitzacions    
i 

realitzats a partir de lectures,  
literàries 

i    la   narrativa   actual,   els    
seus 

teatrals. improvisacions   de   textos   adequats   al   nivell,   tot 
aplicant 

i  no  literàries,  per  a  ampliar  els 
seus 

autors   i   elaboració   de   
resums. 

 tècniques expressives i teatrals. (CCLI, SIEE, CEC) coneixements   i   aconseguir   el   
gaudi 

(act. 50-53) 

La narrativa actual.  personal i la formació de
 la 

 

 BL4.2. Elaborar un portfolio amb una selecció de documents   
i 

personalitat literària. Identificació   de   
característiques, 

Autors de narrativa. creacions   realitzats   a   partir   de   lectures,   literàries   i   
no 

 temes   i   autors   del   teatre   i   
la 

 literàries, pròximes  als  seus  interessos, de  forma  reflexiva 
i 

BL4.4.1.  Analitza  un  corpus  de  
textos 

narrativa actual. (act. 50-53) 

El    panorama    literari    actual:    
concursos, 

crítica, per a ampliar els  seus  coneixements  i  aconseguir    
el 

literaris,   des   del   segle   XIX   fins     
a 

 

tendències i adaptacions. gaudi  personal  tot  formant  la  personalitat  literària.   
(CCLI, 

l’actualitat,   seleccionats   entorn  
d’un 

Valoració   de   la   importància  
de 

 SIEE, CEC) tema   o   tòpic   comú,   com   a   
mode 

promoure la literatura en la 
nostra 

Lectura guiada i comprensió de textos i 
obres 

 d’aproximació a la literatura.  
Identifica 

llengua. (act. 50, 51) 

literàries d’acord al nivell, com a base per a 
la 

BL4.3.   Exposar,   en   suports   diversos,   orals   i   escrits,   
les 

els trets essencials del
 context 

 

formació de la personalitat literària i el  
gaudi 

conclusions crítiques i raonades sobre les connexions entre 
la 

sociocultural  i  literari  de  l’època  i 
les 

Expressió de  la creativitat 
literària 



 

 

personal. literatura,  les  arts  i  la  ciència,  analitzar  i  comparar  
obres, 

característiques  del  gènere,  i  
realitza 

en la redacció de textos. (act. 16) 

 personatges, temes i tòpics universals, des del segle xix fins  
a 

un comentari de forma i contingut   
per 

 

Selecció de lectures de manera autònoma o 
a 

l’actualitat, en  creacions  de diferent  naturalesa.  (CCLI,  
CAA, 

a expressar raonadament
 les 

 

proposta  del  professor,  de  la  biblioteca   
o 

SIEE, CEC) conclusions   extretes   per  mitjà  de  
la 

 

d’altres àmbits (intercanvi, préstecs, 
consulta 

BL4.4. Analitzar un corpus de textos literaris, des del segle  
xix 

formulació de judicis personals.  

en línia, etc.). fins a l’actualitat, seleccionats entorn d’un tema o tòpic 
comú, 

  

 com   a   mode   d’aproximació   a   la   literatura.   Realitzar 
un 

BL4.4.3.    Realitza    un    comentari  
de 

 

Pràctica de diversos tipus de lectura  
(guiada, 

comentari de forma i contingut per a expressar  
raonadament 

forma   i   contingut   per   a    
expressar 

 

lliure,   silenciosa,   en   veu   alta)   de   
textos 

les conclusions extretes per mitjà de la formulació de    
judicis 

raonadament  les  conclusions 
extretes 

 

literaris  com  a  font  de  gaudi  i  informació 
i 

personals. (CCLI, CAA, SIEE, CEC) de l’anàlisi de textos literaris per   
mitjà 

 

com  un  mitjà  d’aprenentatge  i 
enriquiment 

BL4.1.1. Realitza lectures d’obres literàries en silenci i en   
veu 

d’opinions personals.  

personal. alta i aplica tècniques expressives i teatrals.   



 

 

 

 

5.3.Distribució temporal de les unitats didàctiques 
 

 

L’àrea de Valencià: llengua i literatura, com que és una matèria de lliure configuració autonòmica amb rang 

semblant a les troncals, compta amb tres sessions setmanals durant el període lectiu. Convencionalment 

en un curs es donen aproximadament 105 sessions dividides equitativament en tres trimestres de 35 

cadascun. 

Considerant que la programació consta de nou unitats, hem planificat el treball incloent-ne tres 

en cada trimestre. Dedicarem deu sessions a cadascuna d’elles. La distribució dels diferents blocs de 

continguts treballats en aquestes deu sessions dependrà de les necessitats de l’alumnat. La resta de 

sessions estan dedicades a la realització d’activitats complementàries com extraescolars, lectura extensiva 

i/o activitats d’ampliació i reforç. 

La temporització ha de ser flexible, perquè durant el curs pot haver-hi imprevistos que reduïsquen  el 

nombre de sessions programades. En aquest cas, caldrà readaptar la temporització a la situació real 

mitjançant diferents estratègies que ens permeten recuperar el ritme. Aquests imprevistos no poden 

afectar els objectius i continguts fixats en les darreres unitats. 



 

 

 

 

METODOLOGIA. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES 

Metodologia general i específica. Recursos didàctics i organitzatius 
 

 

Com a orientacions metodològiques generals que cal aplicar en l’ensenyament secundari, en primer lloc, es 

parteix de tres principis: Principi de Qualitat, Principi d’Esforç i Principi d’Eficàcia. 

A aquests principis bàsics cal afegir les fonts curriculars: sociològica, psicològica, pedagògica i 

epistemològica, tenint en compte que la font psicològica i la pedagògica constitueixen la base de la 

metodologia que seguirem. 

L’aprenentatge entés com a construcció de coneixements és el plantejament que rau en el 

desenvolupament d’aquesta programació didàctica. Es concep que l’alumne és agent actiu de la 

construcció dels coneixements i s’entén l’aprenentatge com l’apropiació d’uns sabers que s’interrelacionen 

amb uns coneixements adquirits, en un procés complex de construcció i reconstrucció. Aquest procés es 

desenvolupa en la interacció social que té lloc a l’aula entre el professor i els  companys, i també en 

interacció amb els continguts a aprendre. 

L’aprenentatge ha de ser significatiu perquè l’alumne establisca vincles substantius i no arbitraris 

entre el nou contingut a aprendre i el que ja es troba en l’estructura cognitiva de la persona.  Els 

aprenentatges conceptuals han de tenir una correlació amb els procedimentals per no caure en l’abstracció i 

aturar la motivació de l’alumne. Aquesta motivació, cal fomentar-la amb la presentació dels continguts per mitjà 

de textos i activitats lligats als seus interessos i que recreen situacions contextualment properes i recognoscibles 

per l’alumnat. 

El personal docent actua com a dinamitzador del procés d’ensenyament-aprenentatge alhora que 

l’alumnat s’hi implica. L’alumnat ha d’aprendre a aprendre, aquest fet implica l’adquisició d’estratègies 

cognitives de planificació i autoregulació. 

La interdisciplinarietat evita possibles repeticions de continguts, raó per la qual és important 

coordinar la programació amb les de les diferents assignatures de l’àrea de llengües. A més, tots els 

continguts treballats han de contribuir a l’objectiu global que és l’adquisició de les competències clau. 

 

 

Orientacions metodològiques de l’àrea de llengua 
 

 

Pel que fa a l’àmbit lingüístic, les orientacions metodològiques faran èmfasi en l’ús de la llengua, en la seua 

funcionalitat i en allò que s’aconsegueix utilitzant-la. L’ús de la llengua és una activitat intencional i és la 

intenció la que es constitueix en motor de les activitats discursives. La paraula clau que defineix aquesta 

nova visió de la llengua i que s’oposa a l’anterior és comunicació. L’ús i la comunicació són el veritable 

sentit últim de la llengua i l’objectiu real d’aprenentatge. 

Segons aquest nou plantejament, aprendre llengua significa aprendre a usar-la, a comunicar-  se, 

o si ja se’n sap, aprendre a comunicar-se millor en situacions més complexes o compromeses. La gramàtica 

i el lèxic passen a ser els mitjans tècnics per a aconseguir aquest propòsit. 



 

 

L’ensenyament d’una llengua implica l’exercitació dels processos cognitius complexos: 

comprensió i producció. La metodologia per a l’àrea propicia i necessita la realització d’activitats molt 

vinculades a allò cognitiu: recerca de la idea central, jerarquització d’idees, organització lògica  del discurs, 

etc. 

El concepte de competència comunicativa implica la competència pragmàtica. L’alumnat ha 

d’assolir les convencions pragmàtiques per intervenir en el discurs de manera adequada. 



 

 

 

 

Finalment, l’ensenyament del valencià ha de fomentar la creativitat i l’hàbit lector. 

 

 

Activitats i estratègies d’ensenyament i aprenentatge. Activitats complementàries 
 

 

L’aprenentatge se sustentarà en un seguit d’activitats que es concretaran en el desenvolupament de les 

unitats didàctiques del llibre Comunica 4 d’Edicions Bromera. De manera general presentem la 

classificació: 

De comprensió i expressió: en cada unitat didàctica hi ha diversos textos que ajuden a treballar la 
comprensió, i que es plantegen com a models d’expressió, tant oral com escrita. 

De reforç: Edicions Bromera proporciona al professorat material de suport amb activitats 
simplificades (fitxes de Reforç, adaptacions curriculars…) adreçades a l’alumnat amb un ritme 
de treball més lent que la resta de la classe. 

De consolidació de continguts: activitats de discriminació i reconeixement i activitats de producció 
(elaboració d’exposicions orals, textos de diferents tipologies). Dificultat mitjana. 

D’ampliació: com que la complexitat de les activitats és progressiva, depenent de les possibilitats 
del grup es podran treballar la totalitat de les activitats que planteja cada unitat didàctica. A més, 
el projecte d’Edicions Bromera proporciona fitxes d’Ampliació (en Atenció a la diversitat) amb 
activitats adreçades a l’alumnat amb un ritme de treball més ràpid. 

D’autoavaluació: activitats que evoquen els continguts treballats en la unitat amb l’objectiu que 
docent i alumnat controlen els avanços aconseguits i preparar la prova objectiva, a més, de 
diversos models d’avaluació per continguts i per competències. 

 

 

Activitats complementàries 

 

 

Al llarg del curs es faran una sèrie d’activitats extraescolars i complementàries que triarem en funció de la 

relació amb els continguts del curs i de l’oferta al nostre abast. Aquesta proposta ha de ser del tot flexible, 

atés que depenem de programes externs al centre on desenvolupem la nostra tasca. 

ACTIVITATS PROGRAMADES: 
 

 

Eixida a una representació teatral. 

Visita d’autors de les obres de lectura. 

Treball de camp amb el departament de Socials entorn a la novel·la  Els lluitadors de F. GISBERT. 



 

 

 

 

AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT 
 

 

L’avaluació es pot definir com l’anàlisi del procés d’ensenyament-aprenentatge que permet verificar la 

coherència i el grau d’eficàcia amb què s’han de concretar cadascun dels passos de l’esmentat procés i 

ajustar l’ajut pedagògic a les característiques individuals de l’alumnat. El primer referent que cal tenir en 

compte en el procés avaluatiu són els criteris d’avaluació marcats en el currículum. 

 

 

 

 

Criteris d’avaluació 

 

Bloc 1. Escoltar i parlar C
C BL1.1.  Participar  activament  i  respectuosament  en  intercanvis  comunicatius  reals    

o 
CCLI 

dramatitzats dels àmbits acadèmic  i  social  sobre  temes de l’actualitat pròxims als  

seus 
CAA 

interessos, aportant arguments raonats per a defendre les pròpies opinions de manera CSC 
clara i ordenada, prestant atenció a la pronunciació i a la gestualitat i utilitzant el 

registre 
 

formal, les normes de cortesia 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 
amb  especial  atenció  als  expositius  (de  manera  autònoma)  i  als  argumentatius   

(de 
CAA 

manera   guiada),   propis   dels   àmbits   personal,   acadèmic   i   social,   analitzant     

les 
CSC 

característiques formals i  de contingut i  els elements no verbals, i utilitzant de    

manera 
 

autònoma les estratègies de comprensió oral adequades al text i al propòsit de  

l’escolta, 
 

per a formar-se una opinió pròpia.  

BL1.4. Produir de forma oral, amb el suport de les TIC i l’ajuda del professor, textos CCLI 
formals  dels  àmbits  acadèmic  i  social  de  temes  relacionats  amb  el  currículum  i CAA 
l’actualitat,  especialment de  tipologia  textual  expositiva  i  argumentativa,  utilitzant 

les 
CSC 

estratègies d’expressió oral i els elements no verbals adequats a la situació  

comunicativa 
SIEE 

i a l’objectiu proposat, i aplicant les propietats textuals i la riquesa lèxica, per a   

practicar 
 

aprenentatges lingüístics i estructurar el pensament, amb el suport de les TIC i l’ajuda 

del 
 

professor.  

BL1.5. Avaluar, amb la supervisió del professorat i la utilització de guies i gravacions,   les CCLI 
produccions orals pròpies i dels companys, atenent la quantitat, qualitat, rellevància, CAA 
pertinència i  claredat,  i  les  normes de prosòdia, per  a  progressar  en la    

competència 
 

comunicativa oral.  

BL1.6.  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 necessàries per al desenvolupament 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 C
C 

BL2.1. Interpretar textos escrits en suports diversos, dels àmbits personal, acadèmic i 

social, de tipologies diverses (narratius, descriptius, instructius i, en especial, expositius) 

de forma autònoma i argumentatius amb ajuda del professorat i dels companys) a través 

C

C

LI 

C

A

A 

C

S

C 

de l’anàlisi dels elements formals i de contingut propis del nivell educatiu, 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 com a suport a les tasques d’aprenentatge.  

BL 2.2. Planificar i escriure, amb adequació, coherència, cohesió, correcció ortogràfica i CCLI 
gramatical i    lèxica del nivell educatiu, textos, en suports diversos, dels àmbits 
personal, 

CAA 

acadèmic i social, de diverses tipologies (narratius, descriptius, instructius i, en   
especial, 

CSC 

expositius  de  forma  autònoma   i  argumentatius  amb  ajuda   del  professorat  i      
dels 

SIEE 

companys), aplicant les estratègies del  procés d’escriptura i  utilitzant un llenguatge    
no 

 

discriminatori.  

BL2.3. Avaluar, amb la supervisió del professorat, els textos escrits propis o aliens, com a  

part  del  procés d’escriptura, identificant  els  errors  d’adequació,  coherència,  cohesió 

i 
CCLI 

correcció del nivell educatiu, i resolent els dubtes de forma reflexiva i dialogada, amb CAA 

l’ajuda de diccionaris impresos o digitals i altres fonts de consulta.  

BL  2.4.  Sintetitzar  textos  orals  i  escrits  expositius  i  argumentatius  utilitzant    mapes CCLI 
conceptuals    i    resums,    seleccionant    les    informacions    essencials,     
generalitzant 

informacions relacionades i elaborant un text coherent i cohesionat que no   

reproduïsca 

CAA 

literalment  parts  del  text  original  ni  incloga  interpretacions  personals,  per  a  usar 

la 
 

informació amb finalitats diverses segons la situació de comunicació.  

BL2.5. Realitzar amb creativitat tasques o projectes de treball individuals o col·lectius, 

de 
 

forma  reflexiva i  dialogada, sobre  temes  del  currículum (amb  especial  interés  per 

les 
CAA 

obres literàries) o sobre temes socials, científics i culturals, seguint les fases del procés SIEE 

d’un projecte de treball, per a obtenir un producte final original de caràcter expositiu o  

argumentatiu, contrastant les fonts d’informació, detallant les

 referències 
 

bibliogràfiques, 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 

currículum (amb especial interés per les obres literàries) o sobre temes socials, científics 

i culturals, del nivell educatiu, buscant i seleccionant informació en mitjans digitals de 

forma contrastada; crear continguts per mitjà d’aplicacions informàtiques d’escriptori,   i 

 

C

D 

C

A

A 

SI

E

E 

col·laborar i comunicar amb altres filtrant i compartint informació i continguts digitals 

de 
 

forma segura i responsable.  

B2.7. Realitzar amb supervisió, de forma eficaç, tasques o projectes, tenir iniciativa per a SIEE 
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 
 

supervisió solucions alternatives.  



 

 

 

 

Bloc 3. Coneixement de la llengua C
C 

BL3.1. Identificar les distintes categories gramaticals que componen un text establint la 

concordança  entre  estes;  classificar-les,  analitzar-les  morfològicament,  reconeixent 

el 

 
CCLI 

paper   gramatical,   sintàctic   i   semàntic   que   exerceixen   en   el   discurs;  utilitzar-

les 
 

correctament per a avançar en la comprensió i la creació de textos argumentatius.  

BL3.2. Crear i revisar textos escrit s 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, 
 

distingint entre els morfològics, els préstecs d’altres llengües, així com sigles, acrònims   

i 
CCLI 

abreviatures, per a enriquir el vocabulari. CAA 

BL3.4. Explicar el canvi semàntic que afecta el significat de les paraules i les seues 

causes, 
 

identificant els seus mecanismes (metàfora, metonímia) per a diferenciar els usos 

connotatius  i  denotatius  del  llenguatge;  reconéixer  les  relacions d’igualtat-

semblança 

C

C

LI 

C

A

A 

(camp semàntic i camp associatiu) i d’inclusió (hiperonímia i hiponímia) que 
s’estableixen 

 

entre les paraules per a captar el sentit global d’un text.  

BL3.5. Analitzar morfosintàcticament l’oració simple i    classificar-la segons la naturalesa  

del    predicat    (oracions    atributives,    predicatives,    actives,    transitives,    

reflexives, 
CCLI 

recíproques, intransitives, passives, perifràstiques, reflexes i  mitjanes)  per  a, de   forma CAA 

autònoma,   expressar-se   i   redactar   textos   argumentatius   de   diverses    modalitats  

oracionals amb major correcció i propietat.  

BL3.6. Reconéixer els elements de la comunicació que intervenen en textos 

argumentatius i justificar si compleixen les propietats textuals adequades al nivell, per 

a, després d’un procés de reflexió, fer un ús adequat de la llengua. 

CCLI 

C

A

A 

C

S

C 

BL3.7.  Explicar  els  orígens  històrics  de  les  llengües  d’Espanya  i  reconéixer  les  

seues 
CCLI 

varietats geogràfiques, per a enriquir-se i desenvolupar una actitud respectuosa cap a  la CSC 

diversitat de la llengua i un entorn plurilingüe i pluricultural.  

 

Bloc 4. Educació literària 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,   amb   supervisió,  

tècniques 
CEC 

expressives i teatrals.  

BL4.2 Elaborar un portfolio, amb una selecció de documents i creacions realitzats a 

partir 
CCLI 

de  lectures,  literàries  i  no  literàries,  pròximes  als  interessos  de  l’alumnat,  de forma SIEE 

reflexiva i crítica. CEC 

 
BL4.3 Exposar,  en suports  diversos,  orals  i escrits,  les  conclusions crítiques i  

raonades 

 
CCLI 

sobre les connexions entre la literatura, les arts i la ciència, analitzant i comparant 

obres, 
CAA 

personatges,  temes  i  tòpics  universals,  des  de  l’edat  mitjana  fins  al  segle  XVIII,   

en 
SIEE 

creacions de diferent naturalesa. CEC 



 

 

BL4.4 Analitzar un corpus de textos literaris, de l’edat mitjana al segle XVIII,   

seleccionats 
CCLI 



 

 

 

 

entorn d’un tema o tòpic comú, com a forma d’aproximació a la literatura, identificant  

els trets essencials del context sociocultural i literari 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. 

C

A

A 

C

E

C 

S

I

E

E 

 

 

Instruments d’avaluació 
 

 

Per a poder avaluar correctament el procés d’aprenentatge de l’alumnat, cal diversificar els instruments 

avaluatius; des d’aquesta perspectiva, qualsevol activitat de classe pot ser útil per a obtenir informació. 

L’enregistrament de totes les dades ens permetrà ser objectius i coherents amb els criteris establerts. 

 

 

Instruments: 

Interpel·lació directa a l’aula: enquestes, qüestionaris i posades en comú. 

Observació sistemàtica a l’aula: intervencions a classe, realització de les tasques i realització del 
quadern. 

Lectures (preceptives i voluntàries). 

Proves objectives específiques (orals i escrites). 

Elaboració de resums i esquemes. 

Treballs optatius de recerca i aprofundiment. 

Exposicions orals. 

Autoavaluació i la coavaluació: la informació que l’aprenent mateix ens proporciona sobre el seu 
treball i la percepció que en té de l’ensenyant i dels seus companys/es. 

A més, l’ús de rúbriques permetrà establir contractes d’aprenentatge entre l’alumnat i el professor/a, 

en el sentit que serà possible que cada xiquet o xiqueta siga conscient de la relació entre la qualitat de les 

seues produccions i els ítems que esdevenen, finalment, la qualificació de l’assignatura. 

Finalment, els diferents objectes d’avaluació requereixen estratègies distintes segons alumnat o 

pràctica docent, i és condició indispensable que siguen coherents amb les finalitats educatives, els 

continguts treballats i les activitats realitzades, així com que puguen fer possible el compliment de les 

característiques del procés d’avaluació formativa que pretenem i definida en el primer apartat. 

 

 

Tipus d’avaluació 

L’avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge ha de ser contínua i diferenciada. L’avaluació contínua 

ens permetrà descobrir la diversitat d’interessos, motivacions i capacitats de l’alumnat, així com detectar 

les seues dificultats per poder adequar les estratègies didàctiques adoptades. El professorat la prendrà 



 

 

com a referent fonamental per a valorar el grau d’adquisició de les competències clau i el de consecució 

dels objectius. 

 

 

El procés d’avaluació contínua consta de diferents fases: 



 

 

 

 

 
Avaluació inicial Permet comprovar el nivell de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge. També 

es tindran en compte els informes emesos en l’etapa o el curs anterior. 

 

Avaluac
ió 
process
ual 

Al llarg del curs l’equip docent realitzarà diverses sessions d’avaluació (mínim 

una per trimestre). Permetran conéixer l’evolució del procés d’aprenentatge de 
l’alumnat, detectar les possibles dificultats sorgides i prendre les mesures 

necessàries per a solucionar-les.  
Avaluació 

final o 
sumativa 

S’hi valoren els resultats obtinguts: evolució de l’alumne al llarg del curs, nivell 

d’adquisició de les competències bàsiques, valoració global de les activitats fetes 
durant el curs i superació de les proves dissenyades per a aquesta fase final. 

 
Avaluació 
extraordinà
ria 

 
Se celebrarà a finals de JUNY i consistirà en la realització d’una prova 
objectiva escrita i/o també una altra, si s’escau, sobre la o les lectures 
suspeses. 

 

 

 

Criteris de qualificació 
 

 

Pel que fa a l’avaluació de la capacitació dels alumnes en relació amb el punt de partida i els objectius 
fixats, l’apartat 2 de la disposició addicional sexta del Reial Decret 1105/2014 indica que els resultats de 

l’avaluació s’expressaran en l’ESO mitjançant una qualificació numèrica, sense emprar-hi decimals, en 
una escala de l’1 al 10, que anirà acompanyada dels termes següents: Insuficient (IN), Suficient (SU), Bé 

(B), Notable (NT), Excel·lent (SB), als quals s’aplicaran aquestes correspondències: 

 

Insuficient: 1, 2, 3 o 4. 

 

Suficient: 5. 

 

Bé: 6. 

 

Notable: 7 o 8 

. 

Excel·lent: 9 o 10. 

 

La nota mitjana de cada etapa serà la mitjana aritmètica de les qualificacions numèriques obtingudes 
en cada una de las matèries, arredonida a la centèsima més pròxima i en cas d’equidistància a la 

superior. La situació No Presentat (NP) equivaldrà a la qualificació numèrica mínima establida per a 



 

 

cada etapa, llevat que existisca una qualificació numèrica obtinguda per a la mateixa matèria en prova 
ordinària, i en aquest cas es tindrà en compte aquesta qualificació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els blocs de contingut de 4t ESO seran puntuats de la següent manera: 

COMPRENSIO* 	ORAL:	2’5	punts.	

COMPRENSIO* 	ESCRITA	(LITERATURA	I	GRAMA<TICA):	2’5	punts.	

EXPRESSIO* 	ORAL:	2’5	punts.	

EXPRESSIO* 	ESCRITA	(	inclòs	llibre	de	lectura):	2’5	punts.	
 

 

Cal fer palés que en l’adquisició de la competència lingüística s’han de treballar les quatre destreses següents: 

-Entendre (comprensió oral). 

-Parlar(expressió oral). 

-Llegir(comprensió escrita) 

-Escriure(expressió escrita). 

Important: en cadascuna de les destreses  caldrà superar com a mínim un 40% de la puntuació. 

 



 

 

L’avaluació positiva dels controls dels llibres de lectura preceptius serà condició sine quonum perquè 
l’alumne puga aprovar la matèria. 

 

 

 

L’oralitat va unida a l’actitud. Una de les quatre destreses de la competència lingüística és PARLAR. Una 
actitud positiva és utilitzar la nostra llengua oralment a classe. Si l’alumne no domina la destresa de 
parlar, no es podrà considerar que és apte en la competència lingüística. 

 

 

 

 

 

 

Activitats de reforç i ampliació 
 

 

Les activitats plantejades en les diferents unitats estan seqüenciades de menor a major grau de dificultat. 

D’aquesta manera les primeres activitats són de reforç, es tracta d’exercicis bàsics i senzills  que permeten 
als alumnes assolir millor els continguts de la unitat. 

 

 

 

A més, el Projecte Comunica disposa de material fotocopiable d’atenció a la diversitat que es farà 

servir quan siga oportú, i també adaptacions curriculars, comprensions orals i activitats autocorrectives 
(en el cas del llibre digital) a disposició de l’alumnat que necessite un suport extraordinari. 



 

 

 

 

MESURES D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU O AMB 
NECESSITAT DE COMPENSACIÓ EDUCATIVA. 

 

 

L’objectiu del docent és que tot l’alumnat ha d’adquirir el nivell mínim per assolir els objectius generals de 
l’ESO i les competències clau. El procés d’ensenyament-aprenentatge es basarà en l’adquisició d’una 

comprensió comunicativa que els ajude a desenvolupar-se a l’aula i avançar en els aprenentatges 
posteriors. 

L’alumnat presenta diversitat d’interessos, de motivacions i de capacitats, per tant, s’hi ha de 

donar una atenció diferenciada i individualitzada. Aquesta es concreta en una sèrie de mesures curriculars 
i de presa de decisions. 

El docent ha de prendre decisions que afecten àmbits diversos: 

Sobre objectius i continguts: s’adeqüen els objectius generals a la realitat del centre, la selecció 
significativa i la seqüenciació coherent de continguts. 

Metodològiques: els principis metodològics que caracteritzaran l’atenció a la diversitat giraran al 
voltant de l’aprenentatge significatiu i independent, la construcció activa de l’aprenentatge i la 
mediació del professor. 

Sobre la selecció dels materials: caldrà adequar els materials a les necessitats de l’alumnat utilitzant 
una gran diversitat de recursos didàctics. 

Sobre l’avaluació: el procés avaluador es caracteritzarà per la continuïtat i l’avaluació formativa. A 
més, altres mesures seran l’adequació i elaboració de criteris d’avaluació, l’elecció d’estratègies 
i la participació de pares i alumnes en l’avaluació. 

Des del punt de vista de la legislació, les mesures d’atenció a la diversitat es tenen en compte des de 

diversos aspectes: l’optativitat, els tallers d’àrees instrumentals, els desdoblaments i agrupaments, 

l’adaptació curricular, la diversificació curricular i Programes d’Iniciació Professional. 

Les necessitats específiques de suport educatiu de l’alumnat poden estar motivades per diferents 
causes i es classifiquen en: 

Alumnat nouvingut 

Alumnes amb necessitats especials (alumnes amb necessitats educatives greus i permanents amb 
necessitat d’Adaptació d’Accés al Currículum; i alumnes amb necessitat d’ACI o ACIS). 

Alumnat amb QI alt (altes capacitats). 
 

 

Les mesures que s’han pres per a aquest alumnat són aplicar adaptacions curriculars: ACI, ACIS. 

 

 

A més, el nostre centre ha posat en marxa els següents programes especials:     

   PMAR, PR4: Programa de millora de l’aprenentatge i rendiment ... 3r ESO I 4t ESO. 

   FPBàsica d’aprofitament forestal. 



 

 

 

 

ELEMENTS TRANSVERSALS 

Foment de la lectura. Comprensió lectora. Expressió oral i escrita 
 

 

La lectura és important, ja que és una de les millors eines per a aprendre una llengua. Com assenyala el 

currículum, cal fomentar l’hàbit lector des de totes les àrees de l’ESO. L’ensenyament de la lectura 
mecànica ha de donar pas a la lectura comprensiva i s’ha de potenciar el fet de llegir com un mecanisme 

per a assolir tot un seguit d’objectius relacionats no sols amb la lingüística, sinó amb tots els àmbits 
d’aprenentatge. A més, cal crear en l’alumnat l’hàbit lector. 

Per aquest motiu, manllevat del camp de l’ensenyament de segones llengües, actualment s’ha de 

potenciar dos tipus de lectura diferents: la lectura intensiva i la lectura extensiva. 

La lectura intensiva es treballa a l’aula, amb textos curts que ens permeten treballar les 

microhabilitats i els diversos tipus de comprensió. El primer apartat de cada unitat (Comprensió lectora) 
conté una gran varietat de textos per a treballar la comprensió i, al mateix temps, l’expressió oral i escrita. 

La lectura extensiva es durà a terme fora de l’aula, durant el curs els alumnes hauran de realitzat 

3 lectures preceptives que valorarem com a contingut procedimental. A més, podran realitzar lectures 
voluntàries triades de la selecció proposada pel Departament. 

 

LECTURES PRECEPTIVES: 

 

 

1r TRIMESTRE: Si ha nevat.Paco Esteve. Ed: Bromera. 

 

 

 

2n TRIMESTRE: Els lluitadors. Francesc Gisbert. Ed: Bromera. 

 

 

 

 

3r TRIMESTRE: A determinar.



 

 

 

 

Comunicació audiovisual. Tecnologies de la informació i la comunicació 

Els alumnes durant l’educació secundària han d’acabar d’assolir la competència digital, és a dir, dominar 

les habilitats necessàries per a cercar, obtenir, processar i comunicar informació en diferents formats 
(textual, digital, audiovisual, gràfic i sonor). 

Per a afavorir aquest aprenentatge, durant el curs els alumnes posen en pràctica les normes 

bàsiques per a presentar correctament treballs en diferents formats. Diverses sessions estan planificades 
a l’aula d’informàtica i es duran a terme les següents activitats: 

Recerca d’informació i ús de diccionaris en línia 

Aspectes formals per a la presentació de treballs en format digital 

Activitats interactives de reforç dels continguts treballats 

Els dispositius mòbils afavoreixen les funcions motivadora i innovadora. L’ús de l’ordinador, facilita la 
recerca d’informació o com a mitjà d’elaboració de treballs i materials és molt positiu, però un ús 

incorrecte pot convertir-lo en un mitjà reductor, simplificador i estereotipat. 

En el treball de classe, utilitzarem, a més, altres dispositius: 

Pissarra digital interactiva. 
Llibre digital. 

Activitats interactives: serveixen d’introducció a les que es treballen sobre el llibre i són prèvies a 
l’activitat individual. Poden ser realitzades col·lectivament o individualment si disposem de 
tauletes digitals o netbooks a classe. La seua disponibilitat a través d’Internet permet que 
siguen treballades pels alumnes a casa, reforçant d’aquesta manera el treball realitzat a classe. 

Recursos d’Internet: també a través de la PDI o dels netbooks accedirem a imatges, vídeos o 
enregistraments que reforcen els continguts treballats a classe. Aquests poden ser preparats 
amb antelació en cas de no disposar del suficient ample de banda. Poden ser emprats per a 
il·lustrar les explicacions de classe, i posteriorment per a construir activitats específiques. 

Mesures per difondre les bones pràctiques de la informació i la comunicació. 

Cal promoure la consciència solidària a l’aula i evitar el ciberassetjament, amb la tasca diària de 
sensibilització, amb debats i l’ús de vídeos amb reportatges, entrevistes etc. 

Pel que fa a l’ús del telèfon mòbil, els alumnes no podran usar-lo a classe, excepte en casos 
d’urgència i avisant la professora, amb finalitats personals; solament se’n farà ús, amb autorització 
de la docent, amb finalitats acadèmiques. 

Les TIC s’han d’usar com un mitjà i no com a un fi, amb la recerca d’informació adequada a la 
matèria. 

Han de facilitar la integració de l’alumnat immigrant, pel que fa a l’aprenentatge de llengua i 
literatura, amb l’ajuda dels traductors, vídeos i fotografies que proporcionen les TIC. 

Així també constitueixen una eina fonamental per a l’alumnat que estiga malalt, en la seua 
comunicació amb el centre i el professorat, a més del traspàs d’informació acadèmica que els poden 
proporcionar els altres alumnes. 

Finalment, les TIC són un element de comunicació molt important entre els docents i les famílies, 
amb l’intercanvi d’informació. 

 

Emprenedoria 



 

 

Pel que fa a l’emprenedoria, la llengua contribueix a desenvolupar el sentit d’iniciativa i l’esperit 
emprenedor, ja que afavoreix la creativitat i la capacitat d’interaccionar amb la resta de persones i amb 

el medi. Un treball adequat de la capacitat comunicativa contribueix a fer que els alumnes se senten 
segurs a l’hora de defensar els seus punts de vista. La capacitat d’escoltar i entendre permet 

desenvolupar actituds empàtiques amb els companys i les companyes, posar-se en el lloc de l’altre per a 
aprendre a ser solidari i treballar en equip a la recerca de solucions per a projectes comuns. 

Un nivell d’expressió adequat facilita el treball en equip, així com la interiorització de 
microhabilitats com el respecte del torn de paraula, l’ús de paraules com «per favor», «gràcies», 

«perdó»… contribueix a fer dels xiquets de hui uns adults responsables, solidaris i capaços d’acarar 

reptes en un món competitiu i complex. 

D’altra banda, la innovació en la recerca de realitzacions artístiques, la capacitat de reacció i 
improvisació, permet l’expressió de pensaments, sentiments i estats d’ànim. Així, a través dels 

continguts de la present programació de Valencià: llengua i literatura, s’afavoreix el coneixement propi, 
es facilita la consciència d’un mateix, es desenvolupa la percepció i es facilita l’encontre i la cooperació 

amb els altres. Tot açò ens permet que l’alumnat tinga una actitud oberta i respectuosa de cara a noves 
propostes, lectures i llengües de diferents països i cultures, a l’interés pel coneixement d’una realitat 

multicultural en un món globalitzat. Del coneixement, passarà a la comprensió i, per tant, a l’estima. 



 

 

 

 

Educació cívica i constitucional 

 

La llengua, sobretot en el seu vessant literari, facilita la construcció de la identitat individual i potencia 

les relacions interpersonals enriquidores, per a enfortir la convivència, d’acord amb els valors cívics 
socialment reconeguts. 

La literatura permet desenvolupar al màxim les possibilitats de xiquets i xiquetes, formar-se en 

el respecte als drets humans i llibertats fonamentals i preparar-se per a assumir una vida responsable en 
una societat lliure i tolerant amb les diferències. 

Així, a través de la literatura, de l’aprenentatge de llengües i de l’intercanvi dialèctic, potenciem 
l’adquisició de competències socials i cíviques personals, interpersonals i interculturals per a participar 

en una societat cada vegada més diversificada. També fomentem els processos que potencien la 
participació individual per a aconseguir fins col·lectius, enriquint les experiències socials de l’alumnat, el 

respecte als altres i la convivència, de manera que es facilita l’adquisició d’habilitats socials per a les 
relacions, i la participació activa en la vida cívica i democràtica. 

 

Mesures dirigides a la sensibilització, prevenció i eradicació de qualsevol tipus de violència i 

discriminació per causa d’intolerància referida a discapacitat de gènere, orientació i identitat sexual, 
ètnia o creences religioses. 

Cal evitar comentaris i bromes ofensives al diferent, detectar l’aïllament, evitar la ridiculització i el 

menyspreu de les capacitats de les persones, així com les actituds paternalistes i fer-ne una reflexió. Per a 
la qual cosa proposem: 

-Treballar el llenguatge no discriminatori. 

-Fer redaccions i debats sobre situacions de discriminació. 

-Treballar exercicis de rol en què cada alumne es pose en el lloc de la persona discriminada i de la seua 
família, així com de la persona que discrimina. A partir d’ací se’n farà una anàlisi i posterior reflexió de les 

causes, efectes, sentiments i conseqüències. 

Referents femenins a l’àrea de llengua i literatura. 

A 4t ESO tractarem autores de la literatura moderna i contemporània, tant les seues circumstàncies vitals 

com les referents a la seua obra: Caterina Albert, Mercé Rodoreda, Carme Miquel, Gemma Lienas etc. 



 

 

 

 

AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT I INDICADORS D’ÈXIT 
 

 

L’avaluació dels processos d’ensenyament-aprenentatge és un component del procés educatiu, a través 

del qual s’observa, es recull i s’analitza informació significativa respecte a les possibilitats, les necessitats i 
els assoliments dels alumnes, amb la finalitat de reflexionar, emetre judicis de valor i prendre decisions 

pertinents i oportunes per a la millora dels aprenentatges. La finalitat n’és millorar la intervenció didàctica, 
controlant tots els elements que intervenen en la programació per adequar-la cada vegada més als 

alumnes i comprovar si aquestes intervencions didàctiques han estat eficaces. 

L’avaluació de la pràctica docent, així com de l’assoliment de tots els objectius programats a 
principi de curs, ens permetrà modificar aquells elements que han plantejat alguna dificultat i millorar així 

el procés d’ensenyament. Les propostes de millora que es realitzen seran incloses en la memòria de fi de 
curs i figuraran en la programació del curs següent. D’altra banda, es tracta d’un procés que és part 

integrant del procés educatiu i, per això, ha de realitzar-se de manera contínua, amb la finalitat no sols 
de valorar els resultats obtinguts segons les competències adquirides i els objectius aconseguits, sinó 

d’analitzar tot el procés d’ensenyament i aprenentatge. Serà decisiva per a detectar les dificultats en el 
moment en què es produïsquen, esbrinar-ne les causes i, en conseqüència, reorientar la intervenció 

educativa i acomodar-la a la diversitat de capacitats, ritmes d’aprenentatge, interessos i motivacions de 
l’alumnat. 

 

 

Indicadors per a l’avaluació de la programació Sí No 
La programació s’adequa a les necessitats de l’entorn i de l’alumnat   
La programació és un instrument orientador i de referència.   
La programació respon a la línia pedagògica del centre.   
La programació té en compte els interessos i el nivell de desenvolupament de l’alumnat.   
La programació respon a la necessitat social de determinats continguts.   
La programació s’aplica en la pràctica.   
La programació recull les propostes de la memòria anterior.   
La programació contempla els objectius del cicle, la programació de les comissions, de 
recursos: biblioteca, periòdic, projectes de formació... 

  
Es fa un seguiment i avaluació trimestral de la programació.   
En la programació s’identifiquen aspectes que es poden millorar a partir de la memòria.   

 

 

Indicadors per a la valoració del pla d’activitats extracurriculars i complementàries Sí No 

La planificació de les eixides didàctiques i activitats complementàries és coherent amb la 

programació. 
  

Hi ha una programació trimestral de les eixides i activitats complementàries.   

Aquest pla d’activitats està implementat en la programació d’aula.   

En la programació del pla, es fa després una valoració de les activitats.   



 

 

L’alumnat valora positivament aquest pla.   

Les activitats complementàries potencien la participació de les famílies.   

Aquest pla fa que l’escola siga més oberta, interessant i divertida.   

Aquest pla promou la implicació i col·laboració amb organismes culturals i  diverses 
institucions de la localitat. 

  



 

 

 

 

Indicadors per a la valoració de la formació i innovació Sí No 
Incidència en la pràctica diària a l’aula.   
El contingut de cursets de formació ha cobert les nostres expectatives.   
La col·laboració dels ponents ha estat l’adequada.   
El nombre de les sessions de treball ha estat l’adequat.   
Grau de satisfacció personal del curset.   
El curset ha donat resposta a les necessitats dels docents assistents al curs.   
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• INTRODUCCIÓ	
 

• Justificació de la programació 

La inclusió de l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura en el currículum del  Batxillerat respon 

a la necessitat de consolidar la competència comunicativa de l’alumnat, entesa en tots els vessants: 



 

 

pragmàtic, lingüístic, sociolingüístic i literari. Així, d’una banda, ha d’aportar-li ferramentes i coneixements 
necessaris per a moure’s satisfactòriament en qualsevol situació comunicativa de la vida acadèmica, 

familiar, social i professional, i, d’una altra banda, ha de servir per a la consolidació de la competència 
comunicativa necessària en tots els àmbits de la vida adulta 

Els continguts, criteris d’avaluació i competències clau de Valencià: Llengua i Literatura s’organitzen 
en quatre blocs. Esta divisió no pretén jerarquitzar els aprenentatges, sinó organitzar les destreses bàsiques 

que ha de conéixer l’alumnat, usuari de la llengua, per a ampliar, de manera progressiva, la seua capacitat 
per a interactuar, comprendre i expressar-se oralment i per escrit, a més de millorar la seua educació 

literària. En este sentit, les habilitats lingüístiques, els continguts de llengua i  els de literatura que 
pertanyen a cada un dels blocs, s’interelacionen i conformen l’assignatura com un tot integrat. Amb això es 

pretén consolidar la base que servisca per a l’aprenentatge al llarg de la vida, ja que les habilitats 
lingüístiques i el coneixement purament conceptual de la llengua seran elements necessaris una vegada 
acabada esta etapa formativa per a obtindre informació, comunicar-se i continuar aprenent. D’altra banda, 

cal remarcar que, en cada bloc, els elements curriculars es presenten en una progressió creixent i graduada 
al llarg de l’etapa educativa, a partir del nivell assolit al final de l’Educació Secundària Obligatòria. 

Així doncs, el bloc 1, “Comunicació oral: escoltar i parlar”, presenta continguts  necessaris  perquè 
l’alumnat comunique amb precisió les pròpies idees, construïsca discursos orals elaborats adequats al 

context comunicatiu en què s’utilitzen i escolten de manera activa, interpretant correctament les idees de 
la resta. També es presenta en este bloc la interacció oral com una destresa bàsica en les relacions humanes 

i que ocupa tots els àmbits, des del personal fins a l’acadèmic, passant pel professional i l’administratiu. 

El bloc 2, “Comunicació escrita: llegir i escriure”,fomenta el desenrotllament de la lectura i 
l’escriptura. Estos processos són bàsics en la posada en marxa de la resta de processos cognitius que elabora 

el coneixement del món, d’un mateix i dels altres. Són, per tant, dos ferramentes clau en l’adquisició de 
nous aprenentatges durant tota la vida. L’enfocament comunicatiu en el procés d’ensenyament-

aprenentatge de la llengua provoca que les activitats relacionades amb la comprensió i la redacció de textos 
de diversos àmbits i la realització de projectes d’aprenentatge, de forma individual o  en equips cooperatius, 

siguen elements metodològics bàsics en este bloc. A més, s’hi inclouen els temes transversals que han 
d’estar presents en el currículum. 

El bloc 3, “Coneixement de la llengua”, es basa en la necessitat de reflexionar sobre els elements 
que conformen la llengua i sobre els mecanismes lingüístics que regixen la comunicació, és a dir, 

sistematitza l’aprenentatge dels elements lingüístics necessaris per a utilitzar correctament les destreses 
lingüístiques a què s’ha fet referència anteriorment. 

El quart bloc és “Educació literària”, amb la qual es pretén aconseguir que l’alumnat es convertisca 

en lectors competents. Per este motiu s’alternen les propostes de lectura, comprensió i interpretació 
d’obres literàries pròximes als seus gustos personals i a la seua maduresa cognitiva, amb la de textos 

literaris que aporten coneixements bàsics sobre algunes de les fites clau de la literatura. En este punt cal 
assenyalar que l’estudi de la literatura s’entén a partir d’una selecció de textos agrupats al voltant dels grans 

temes i tòpics universals combinats amb una visió cronològica que comprén des de l’edat mitjana fins al 
segle XXI. 

L’organització dels elements curriculars de l’assignatura es basa en el tractament integrat de les llengües del 
currículum, enfocament metodològic que respon a la concepció plurilingüe del sistema educatiu valencià, en 

què conviuen dos llengües cooficials amb, almenys, una llengua estrangera, i totes són al mateix temps objecte 
i instrument d’aprenentatge. Per este motiu, es presenten els criteris d’avaluació i els continguts específics de 

cada una de les dos llengües i els criteris d’avaluació i els continguts comuns a les dos. El fet que es presenten 
continguts comuns, de tipus cognitiu, que es relacionen principalment amb els processos que intervenen en 

la lectura i l’escriptura, facilita la planificació de tasques i estratègies d’aprenentatge que  permeten realitzar  
transferències  lingüístiques en funció de quina siga la L1 o la L2 del centre, tenint en compte el projecte 



 

 

lingüístic d’este. En este sentit, són fàcilment transferibles a les llengües estrangeres, una vegada que s’ha 
consolidat el codi   oral o escrit, la qual cosa facilita l’aprenentatge. 

 

Així mateix, la redacció dels criteris d’avaluació es basa en una estructura fàcilment recognoscible 

que configura xicotetes situacions d’avaluació que, en molts casos, respon a situacions reals. Per a això, en 
primer lloc es presenta el procés que es pretén avaluar, amb diferents nivells de complexitat, associat a un 

contingut (conceptual, procedimental i actitudinal). Tant el procés com el contingut estan tancats per la 
naturalesa de l’execució (la manera, el context, l’objectiu), que ajuda a delimitar les situacions en què es 

realitza el procés sobre el contingut que s’aprén. 

Esta redacció dels criteris d’avaluació de Valencià: Llengua i Literatura permet realitzar una 

selecció ajustada de procediments i instruments d’avaluació, bàsicament escales d’observació i de 
valoració aplicades a productes lingüístics, orals i escrits, sobre temes i àmbits diversos o sobre la literatura. 

La seqüenciació dels continguts i els criteris d’avaluació de forma progressiva i diferenciada 

possibilita la identificació i l’avaluació dels aprenentatges bàsics de cada nivell, amb la qual cosa  es facilita 
les funcions del docent en el tractament de l’atenció a la diversitat i en la realització d’adaptacions 

curriculars per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, i també en facilita la inclusió en   el 
medi escolar i social. D’altra banda, l’avanç seqüenciat, progressiu i acumulatiu al llarg dels dos cursos de 

l’etapa permet que els aprenentatges bàsics de cada nivell incloguen els del nivell anterior encara que estos 
no apareguen detallats. D’esta manera, s’aconseguix l’adquisició dels coneixements i processos que 

apareixen en els estàndards d’aprenentatge avaluables presentats en el en Reial Decret 1105/2014, de 26 de 
desembre, pel qual s’estableix el currículum bàsic de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat, 

sense haver d’orientar el procés d’ensenyança-aprenentatge directament a aconseguir-ho. 

 

L’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura contribuïx en essència a l’adquisició de la 
competència en comunicació lingüística per part de l’alumnat. I si la comunicació és un dels pilars de la 

convivència social, el desenrotllament de la competència comunicativa ha d’anar estretament lligat al 
desenrotllament de la competència social i ciutadana. El plantejament bàsicament procedimental de 

l’assignatura implica que l’aprenentatge de les habilitats lingüístiques necessàries perquè es produïsca la 
comunicació contribuïsca a la comprensió de les experiències col·lectives i de l’organització i el 

funcionament del passat i present de les societats. A més, en molts casos, es plantegen situacions 
d’aprenentatge estretament lligades a la realitat social del món actual, els seus conflictes i motivacions,  els 

elements que són comuns i els que són diferents, així com els espais i territoris en què es desenrotlla  la 
vida dels grups humans, i els seus èxits i problemes, per a comprometre’s personalment i col·lectivament a 

millorar-los, i participar així, de manera activa, eficaç i constructiva, en la vida social i professional. Així 
doncs, per mitjà de l’organització d’equips de treball cooperatius s’hi  incorporen  formes de comportament 

individual que capaciten les persones per a conviure en una societat cada vegada més plural, dinàmica, 
canviant i complexa. L’alumnat, alhora que aprén a comunicar-se, aprén a cooperar, a comprometre’s i a 

afrontar els conflictes, a prendre perspectiva, a desenrotllar la percepció de l’individu en relació a la seua 
capacitat per a influir en l’àmbit social i a elaborar argumentacions basades en evidències. És a dir, aprén a 

posar-se en el lloc de l’altre, acceptar les diferències, ser tolerant  i respectar els valors, les creences, les 
cultures i la història personal i col·lectiva dels altres. 

 

Però, a més, l’assignatura també contribuïx a l’adquisició de la competència d’aprendre a aprendre, ja que des 
de tots els blocs de contingut es desenrotllen tècniques i estratègies que afavorixen el coneixement dels 



 

 

processos mentals a què s’entreguen les persones quan aprenen, a més del coneixement sobre els processos 
d’aprenentatge, així com el desenrotllament de la destresa de regular i controlar l’aprenentatge que es du a 

terme. 

 D’altra banda, l’adquisició de la competència digital es fa patent a través del l’ús creatiu, crític i segur de les 
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) aplicades a l’aprenentatge, la inclusió i la participació en la 

societat. Implica, a més, l’adquisició d’una sèrie de coneixements, habilitats i actituds derivats dels canvis 
produïts sobre la lectura i l’escriptura per l’aplicació de les TIC i la generació d’entorns virtuals, no sols 

d’aprenentatge, sinó també d’interacció social. En este sentit, els continguts de Valencià: Llengua i Literatura 
es relacionen amb coneixements del llenguatge específic bàsic: textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor, 

així com les seues pautes de descodificació i transferència. A més, s’incidix en el coneixement i ús de les 
principals aplicacions informàtiques necessàries per a l’accés a les fonts i el processament de la informació, i, 

com a conseqüència d’estos, també s’aborda el coneixement dels drets i les llibertats que assistixen a les 
persones en el món digital. El treball de les habilitats de comprensió oral i lectora inclou el desenrotllament 

de destreses relacionades amb la busca, l’accés i el processament de la informació. Per la seua banda, les 
habilitats d’expressió oral i escrita impliquen el domini de destreses bàsiques d’ús de la informació i creació de 

continguts en l’àmbit personal, acadèmicsocial i professional. En tots els casos s’incidix en el coneixement dels 
riscos associats a l’ús de les tecnologies i de recursos en línia i les estratègies actuals per a evitar-los. És a dir, 

s’ensenya a identificar  els comportaments adequats en l’àmbit digital per a protegir la informació, pròpia i 
d’altres persones, així com conéixer els aspectes addictius de les tecnologies. 

 

 

També esta matèria contribuïx a l’adquisició de la competència, en el sentit d’iniciativa i esperit emprenedor, la 
qual implica la capacitat de transformar les idees en actes. La comunicació es basa justament en la transmissió 

d’idees i coneixements a través d’actes comunicatius que tenen lloc en determinats àmbits d’ús (personal, 
acadèmic, social i professional). Per tant, si plantegem cada situació de comunicació com un problema o un 

repte a què s’ha d’enfrontar l’usuari de la llengua, podem afirmar que en cada cas s’ha de prendre consciència 
de la situació en la qual s’ha d’intervindre o que  cal resoldre. Per tant, el parlant ha de saber triar, planificar i 

gestionar els coneixements, destreses o habilitats i actituds necessaris amb criteri propi, a fi d’aconseguir 
l’objectiu previst. En la realització de les activitats comunicatives es promou el desenrotllament d’actituds que 

afavorixen la iniciativa emprenedora, la capacitat de pensar de forma creativa, de gestionar el risc i de manejar 
la incertesa per mitjà del desenrotllament de destreses o habilitats com la capacitat d’anàlisi; la capacitat de 

planificació, organització, gestió i presa de decisions; la capacitat d’adaptació al canvi i de resolució de 
problemes; la comunicació, presentació, representació i negociació efectives; l’habilitat per a treballar, tant 

individualment com dins d’un equip; la participació; la capacitat de lideratge i delegació; el pensament crític i 
el sentit de la responsabilitat; l’autoconfiança; l’avaluació, i l’autoavaluació. 

 

D’altra banda, la competència en consciència i expressió cultural implica conéixer, comprendre, 
apreciar i valorar amb esperit crític, amb una actitud oberta i respectuosa, les diferents manifestacions 

culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi personal, i considerar-les com a part de 
la riquesa i patrimoni dels pobles, als quals contribuïxen els continguts del bloc “Educació literària”. A més 

de l’aprenentatge dels elements literaris, es proposa el desenrotllament de la creativitat, que es relaciona 
amb la capacitat estètica i creadora, i el domini d’aquelles capacitats relacionades amb els diferents codis 

artístics i culturals, per a poder utilitzar-les com a mitjà de comunicació i expressió personals. Tot això per 
a despertar en l’alumnat l’interés per la participació en la vida cultural i per contribuir a la conservació del 

patrimoni cultural i artístic, tant de la comunitat pròpia com d’unes altres comunitats. 
 



 

 

Des del punt de vista metodològic, es proposa l’enfocament comunicatiu com a plantejament 

didàctic bàsic per a l’aprenentatge i l’avaluació. El fet de desenrotllar la  competència  comunicativa suposa 

adquirir coneixements a través de la pràctica i la participació actives en àmbits socials que, com a tals, es 
poden desenrotllar tant en el context educatiu formal, a través del currículum, com en els contextos 

educatius no formals i informals. En este sentit, s’han de dissenyar tasques o situacions d’aprenentatge 
que possibiliten, imiten o reproduïsquen de la manera més fidel possible situacions reals d’interacció, 

comprensió i expressió oral i escrita, de manera que els estudiants puguen aplicar els coneixements 
apresos. 

. 

Tenint com a objectiu últim que tot l’alumnat, sense exclusions, adquirisca els millors 
aprenentatges possibles, és de gran rellevància que incorporem en les nostres aules els últims avanços 

que la ciència educativa i social desenrotlla en relació a la millora de l’aprenentatge de la infància i joventut. 
Només així podrem consolidar el dret a l’educació de tots i totes,  la millor educació possible  per a cada un 

d’ells i elles. 

 

 

Per això, amb poques paraules, l’aprenentatge dialògic entén que les persones aprenem a partir 
de les interaccions amb unes altres persones, és a dir, que construïm el coneixement, en primer lloc, des 
d’un pla intersubjectiu, des d’un àmbit social, i, progressivament, l’interioritzem amb un coneixement 

propi, intrasubjectiu. Per mitjà del diàleg, transformem les relacions, el nostre entorn i el nostre propi 
coneixement. Per tant, sota esta concepció de l’aprenentatge, l’alumnat, per a aprendre, necessita 

situacions d’interacció. Però no sols necessiten un gran nombre d’interaccions i que estes siguen diverses, 
sinó que, a més, el diàleg que s’establisca ha d’estar basat en una relació d’igualtat i no de poder, la qual 

cosa significa que tots i totes tenim coneixement per a aportar. Són estos espais d’interacció els que l’escola 
ha d’assegurar si volem oferir una educació de qualitat. 

 

En este sentit, s’establirà un aprenentatge dialògic en la mesura que s’augmente al màxim 
l’aprenentatge instrumental, s’afavorisca la creació de sentit personal i social, es promoguen situacions 

d’aprenentatge impregnades de principis solidaris i en les quals la igualtat i la diferència siguen valors 
compatibles i mútuament enriquidors, tant instrumentalment com en nivells de cohesió social. 

A més, s’ha de tendir a un aprenentatge situat, que emfatitza la dimensió social dels processos d’adquisició 
de les competències, un aprenentatge vinculat a un determinat context cultural, social i    de relacions, i a 
unes determinades tasques que les persones hauran de resoldre i que  els  permetran adquirir la 

competència necessària. Esta visió de l’aprenentatge contextualitzat o situat connecta amb una àmplia 
tradició de teories i pràctiques educatives que, en la societat de la informació, veuen reforçat el seu valor. El 

paper actiu i autònom dels alumnes conscients de ser responsables del seu aprenentatge ha de ser reforçat 
per una gran varietat de mètodes actius que faciliten la participació i implicació  d’estos, i l’adquisició i ús 

de coneixements en situacions reals que generen aprenentatges transferibles i duradors. 
 

Els mètodes actius poden recolzar-se en estructures d’aprenentatge cooperatiu, que asseguren la interacció 
entre iguals i amb altres membres de la comunitat educativa i l’entorn, de manera que, a través de la resolució 

conjunta de les tasques, els membres del grup desenrotllen noves habilitats i estratègies que puguen aplicar a 
situacions semblants en contextos formals i no formals. Es tracta de transformar les estructures d’aprenentatge 
individualistes, vinculades exclusivament a l’aprenentatge de continguts descontextualitzats, en estructures 

d’aprenentatge cooperatiu perfectament compatibles amb altres mètodes actius, i tots estos, amb 
l’aprenentatge de les competències. 



 

 

. 

L’aprenentatge competencial, per la seua mateixa naturalesa, invita a esta integració 
metodològica que es recolza en les relacions dels diferents mètodes actius amb diverses maneres 

d’ensenyar continguts i processos, que són substancialment diferents, i que s’ensenyen vinculats als 
coneixements de les distintes àrees. Es poden mencionar ací distints models o  enfocaments metodològics 

(conductuals, constructivistes, socials o personals) o simplement mencionar exemples dels diversos 
enfocaments (anàlisi de tasques, simulació i/o joc de rols, estudi de casos, investigació  en l’entorn, estímul 

de la creativitat, models personals per a l’augment de l’autoestima, etc.) o seqüències didàctiques que es 
podrien utilitzar per a la programació de les unitats didàctiques (aprenentatge basat en projectes, 

aprenentatge basat en problemes, aprenentatge servici,  etc.). 

En conclusió, l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura s’articula entorn d’una sèrie 
d’habilitats comunicatives, coneixements cognitivolingüístics, aptituds i actituds, que permeten a 

l’alumnat, d’una banda, seguir amb la seua formació acadèmica i al llarg de la vida i, d’una altra, adaptar- 
se als reptes que planteja la societat del coneixement. 

 

 
 

 

 

      



 

 

 

b)	Contextualització	

El centre educatiu al qual va adreçada aquesta programació reuneix les següents característiques: 

                         

•  Situat a Ibi, en la comarca L’Alcoià, en un àmbit urbà. El centre compta amb 14 unitats d’ESO , 4 de 
Batxillerat. També s’imparteix un cicle formatiu d’FPB1 i FPB2. 

 

• El claustre de professorat està format per 54 membres, 4 dels quals formen el Departament de 
Valencià amb altres 2 companys adscrits a altres departaments i que imparteixen la nostra matèria. 

 

 

• L’alumnat és valencianoparlant, castellanoparlant i un percentatge mínim d’alumnes de diversa 
procedència. 

 

• Es desenvolupen els programes PEV/PIP. 
 

 

• Es duen a terme diferents programes d’atenció a la diversitat: PMAR i PR4  per a respondre a les 
necessitats de l’alumnat que ho requeresca. 

 

       Aquesta programació va adreçada als grups de primer de Batxillerat. 

 

 



 

 

 

 



 

 

. 

.



 

 

 

• OBJECTIUS	DE	L’ETAPA	VINCULATS	AMB	LA	MATÈRIA	
 

 
Els objectius són les metes que guien els processos d’ensenyament-aprenentatge. Els objectius 

s’expressen en termes de capacitats, les quals han d’assolir els alumnes durant aquesta etapa del procés 
d’aprenentatge. 

La finalitat de l’etapa de Batxillerat és completar el desenvolupament integral i harmònic de la persona en 
els aspectes intel·lectuals, afectius i socials, i preparar-la per a acarar els estudis superiors o la vida 

professional. D’aquesta manera els diferents objectius es poden agrupar en: 

• Cognitius: L’alumnat ha d’adquirir els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes 
humanístic, artístic, científic i tecnològic. 

• Afectius: Cal que l’alumnat desenvolupe i consolide hàbits d’estudi i de treball individual i en equip. 
Ha d’enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues relacions 
amb els altres. 

• Socials: Hem de preparar l’alumnat per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la seua 
inserció laboral i formar-lo per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadà. 

 

 

Objectius	generals	
El Batxillerat contribuirà a desenvolupar en els i les alumnes les capacitats que els permeten: 

• Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una consciència 
cívica responsable, inspirada pels valors de la Constitució espanyola i pels drets humans, que 
fomente la coresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa. 

 

• Consolidar una maduresa personal i social que els permeta actuar d’una manera responsable i 
autònoma i desenvolupar l’esperit crític. Preveure i resoldre pacíficament els conflictes 
personals, familiars i socials. 

 

• Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar i valorar 
críticament les desigualtats i les discriminacions existents, i en particular la violència contra la 
dona i impulsar la igualtat real i la no-discriminació de les persones per qualsevol condició o 
circumstància personal o social, amb atenció especial a les persones amb discapacitat. 

 

• Refermar 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. 

 

• Dominar, tant en la l’expressió oral com en l’escrita, el castellà i la llengua del propi territori, en el 
cas dels valencians, el valencià. 

 

 



 

 

• Expressar-se amb fluïdesa i correcció en una o més llengües estrangeres. 

 

• Utilitzar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la comunicació. 

 

• Conéixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus antecedents històrics i els 
principals factors de la seua evolució. Participar de manera solidària en el desenvolupament i la 
millora del seu entorn social. 

 

• Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les habilitats bàsiques 
pròpies de la modalitat escollida. 

 

• Comprendre els elements i els procediments fonamentals de la investigació i dels mètodes 
científics. Conéixer i valorar de manera crítica la contribució de la ciència i la tecnologia en el 
canvi de les condicions de vida, i refermar la sensibilitat i el respecte envers el medi ambient. 

 
• Refermar l’esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, treball en equip, 

confiança en un mateix i sentit crític. 

 

• Desenvolupar la sensibilitat artística i literària, i el criteri estètic, com a fonts de 
formació i enriquiment cultural. 

 

m)Utilitzar l’educació física i l’esport per a afavorir el desenvolupament personal i social. 

 

n) Refermar actituds de respecte i prevenció en l’àmbit de la seguretat viària. 

 

A banda dels esmentats, que es descriuen a la legislació d’àmbit estatal, la concreció del currículum 
valencià inclou els objectius següents: 

 

• Aprofundir en l’acció educativa, per a proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i 
humana, coneixements i habilitats que els permeten desenvolupar funcions socials i incorporar-se 
a la vida activa amb responsabilitat i competència. 

 

• Capacitar l’alumnat per a accedir a l’educació superior. 

 

• Dotar l’alumnat d’una formació i uns coneixements generals en relació amb les competències de 
caràcter més transversal; junt amb una preparació especialitzada, en el marc de la modalitat, i si 
es el cas via, de Batxillerat triada. 



 

 

 

• Consolidar bones practiques que afavorisquen un bon clima de treball i la resolució pacifica 
de conflictes, així com les actituds responsables i de respecte pels altres. 

 

• Consolidar una escala de valors que incloga el respecte, la tolerància, la cultura de l’esforç, la 
superació personal i la responsabilitat en la presa de decisions per part de l’alumnat, la 
igualtat, la solidaritat, la resolució pacifica de conflictes i la prevenció de la violència de 
gènere. 

 

• Potenciar la participació activa i democràtica de l’alumnat en l’aula i en el centre, i també en 
l’exercici de drets i obligacions. 

 

• Desenvolupar metodologies didàctiques actives i innovadores que incloguen l’ús de mètodes i 
tècniques d’investigació per part de l’alumnat per a aprendre per si mateix, el treball autònom i 
en equip, l’aplicació dels aprenentatges en contextos reals, i l’ús sistemàtic de les tecnologies 
de la informació i la comunicació. 

 

• Basar la practica docent en la formació permanent del professorat, en la innovació educativa i en 
l’avaluació de la pròpia practica docent. 

 

 

• Elaborar materials didàctics orientats a l’ensenyança i l’aprenentatge basats en l’adquisició 
de competències. 

Utilitzar el valencià, el castellà i les llengües estrangeres com a llengües vehiculars d’ensenyament, 
valorant les possibilitats comunicatives de totes aquestes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• COMPETÈNCIES	CLAU	
 

 
El terme competència indica la capacitat d’un individu per a reorganitzar allò aprés, per a transferir-ho 

a noves situacions i contextos. L’adjectiu clau indica la seua rellevància en el procés d’ensenyament- 
aprenentatge. Les competències exerceixen un paper d’enllaç entre la definició dels objectius i la 

selecció dels continguts. 

Les competències clau es caracteritzen perquè: 

• Són d’aplicació en l’ensenyament obligatori. 

• Constitueixen uns mínims que proporcionen tant als professors com als centres educatius 
referències sobre els principals aspectes en els quals cal centrar els esforços. 

• S’insisteix en l’enfocament interdisciplinari en el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

• Suposen la capacitat per a usar funcionalment els coneixements i les habilitats adquirits, la qual cosa 
implica comprensió, reflexió i discerniment. 

 

 

Les competències clau es classifiquen en bàsiques o disciplinars i transversals. 

 
 

Bàsiques o 
disciplinars 

• Competència en comunicació lingüística 
• Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 

 

 

 

 
Transversals 

• Competència digital 
• Competència d’aprendre a aprendre 
• Competències socials i cíviques 
• Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor 
• Consciència i expressió cultural 

 

Contribució	de	l’àrea	de	valencià	a	l’adquisició	de	les	competències	clau	
 

 

L’àrea de Valencià: llengua i literatura té com a meta el desenvolupament de la capacitat per a 

interactuar de manera competent per mitjà del llenguatge en les diferents esferes de l’activitat social. 
Per tant, contribueix d’una manera decisiva al desenvolupament de tots els aspectes que constitueixen 



 

 

la competència en comunicació lingüística. És a dir, contribueix a adquirir les destreses necessàries en  
les quatre grans macrohabilitats lingüístiques que es concreten en les següents microhabilitats: 

 

 



 

 

 

 

DIMENSIÓ ACTIVITATS 

COMPRENSIÓ 
ORAL 

• Respondre qüestions sobre una determinada informació verbal. 
• Expressar verbalment el contingut d’una audició o exposició oral. 
• Desenvolupar verbalment la informació de textos, gràfics, dibuixos, imatges... 
• Traduir a diferents codis la informació obtinguda oralment: escrits, 
esquemes, mapes conceptuals... 

• Distingir la informació rellevant de la complementària. 

EXPRESSIÓ 
ESCRITA 

• Efectuar dictats apropiats al nivell. 
• Realitzar resums dels continguts tractats. 
• Elaborar composicions sobre temes d’actualitat social. 
• Respondre per escrit qüestions plantejades. 
• Copiar informació extreta de diferents fonts. 
• Usar diferents fonts d’informació en l’elaboració dels escrits. 
 

 

 

 

 

COMPRENSIÓ 
ESCRITA 

• Elaborar resums o mapes conceptuals. 
• Expressar verbalment les idees principals d’un text escrit. 
• Respondre qüestions plantejades sobre un text escrit. 
• Expressar mitjançant diversos canals comunicatius la informació d’un 
text: cançons, expressió corporal... 

• Usar diferents fonts d’informació per ampliar coneixements i vocabulari. 

EXPRESSIÓ 
ORAL 

• Llegir en veu alta, de manera individual i col·lectiva, sobre diversos temes. 
• Debatre sobre qüestions relacionades amb l’actualitat i els interessos de l’alumnat. 
• Planificar i efectuar exposicions i conferències orals individuals, en 
xicotet grup o en gran grup. 

• Respondre verbalment a qüestions plantejades a classe. 
• Produir missatges orals utilitzant diversos registres i fonts d’informació. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

• CONTINGUTS	

	

	

Estructura	i	

classificació	

 

 

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 

 

L’eix del currículum són les habilitats i estratègies per a parlar i escoltar –incloent-hi la  interacció, escriure 
i llegir– en àmbits significatius de l’activitat social. Aquests aprenentatges s’arrepleguen en els dos primers 



 

 

blocs de continguts del currículum, mentre que els dos últims reuneixen els continguts que fan referència 
a la capacitat de l’alumnat per a observar el funcionament de la llengua i per a parlar-ne, als coneixements 

explícits sobre la llengua i les seues formes d’ús que es deriven de la diversitat geogràfica, social i d’estil, 
així com de les actituds adoptades pels usuaris de les llengües oficials. 

 

Els blocs de continguts exposen, d’una manera analítica, els components de l’educació lingüística i 

literària, i n’assenyalen els nivells assolibles en cada curs. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINGUTS	DE	PRIMER	DE	BATXILLERAT	

Bloc 1 Escoltar i parlar 

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

• Estudi, anàlisi i avaluació dels textos orals formals, expositius i argumentatius, de l’àmbit acadèmic i 
de divulgació científica i cultural (conferències, classes, xarrades, videoconferències, etc.), dels 
gèneres informatius, d’opinió i publicitaris procedents dels mitjans de comunicació social (debats, 
tertúlies, entrevistes, anuncis de ràdio i televisió, noticiaris, concursos, musicals, esportius, 
promocionals, sèries, notícies, rodes de premsa, reportatges, etc.); de les característiques formals i de 
contingut, dels recursos verbals i no verbals, tenint en compte la qualitat, rellevància,  pertinència i 
claredat, així com les normes de cortesia que regulen els intercanvis formals. 

• Escolta, comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica de textos orals expositius i argumentatius 
dels àmbits acadèmic i periodístic. 

• Aplicació dels coneixements sobre les propietats textuals (adequació, coherència i cohesió) en la 
comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica dels textos expositius i argumentatius orals. 

• Aplicació dels coneixements adquirits sobre estratègies de comprensió oral (abans: anticipant, fent 
hipòtesis; durant: presa d’apunts, preguntar per a aclarir dubtes; després: resums). 

• Síntesi oral de textos expositius i argumentatius: ús del registre formal oral i aplicació dels recursos 
no verbals (entonació, dicció, control del ritme, les pauses), evitant la recitació literal de textos 
memoritzats, falques o comodins lingüístics. 

• Estudi, anàlisi i avaluació dels gèneres discursius formals des d’un enfocament integrador de les 
habilitats lingüístiques (escoltar, parlar, llegir i escriure) en l’àmbit d’ús acadèmic i de divulgació 
científica (conferències, classes, xarrades, videoconferències, etc.). 

• Aplicació dels criteris d’ordenació del contingut i dels recursos audiovisuals en les presentacions orals 
d’acord amb la tipologia textual expositiva, la intenció i l’auditori (interés, importància, lògica, 
cronològica, etc.). 

• Aplicació dels recursos no verbals (imatge, gestualitat, mirada, entonació, dicció, control del ritme, 
les pauses, el temps i la duració del discurs). 



 

 

• Estudi i ús dels mecanismes de citació. 

• Valoració de l’escolta activa i del fet de parlar en públic com a font d’aprenentatge, de comunicació  i 
de relació. 

• Coneixement dels estudis i professions vinculats als coneixements de l’àrea. 
• Autoconeixement d’aptituds i interessos. 

• Coneixement del procés estructurat de presa de decisions. 
CONTINGUTS ESPECÍFICS 

• Aplicació de les estratègies d’expressió oral i recursos propis del text expositiu evitant la recitació 
literal de textos memoritzats, col·loquialismes, falques o comodins lingüístics; utilització de 
connectors discursius que organitzen, relacionen i cohesionen el contingut i les parts del discurs  (per 
a iniciar intervencions, introduir incisos o exemples, etc.). 

• Ús de l’estàndard formal i de lèxic especialitzat. 
 

Bloc	2.	Llegir	i	escriure	
CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

• Estudi i anàlisi dels elements bàsics dels textos escrits expositius i argumentatius de l’àmbit acadèmic: 
funció comunicativa, estructura, marques lingüístiques, recursos verbals i no verbals i gèneres. 

• Estudi i anàlisi dels elements bàsics dels textos escrits dels mitjans de comunicació social (gèneres 
periodístics informatius i d’opinió i textos publicitaris): funció comunicativa, estructura, marques 
lingüístiques, recursos verbals i no verbals i gèneres. 

• Aplicació dels coneixements adquirits sobre estratègies de comprensió lectora en la lectura, 
comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica dels textos escrits expositius i argumentatius, de 
l’àmbit acadèmic i dels textos escrits dels mitjans de comunicació social (gèneres periodístics 
informatius i d’opinió i textos publicitaris). 

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

• Aplicació dels coneixements sobre les propietats textuals (adequació, coherència i cohesió) en 
l’escriptura de textos expositius de l’àmbit acadèmic. 

• Estudi de les diverses estructures dels textos expositius:  comparació,  problema-solució, enumeració, 
causa-conseqüència, ordenació cronològica, etc., i aplicació d’aquests coneixements a l’escriptura de 
textos. 

• Estudi dels elements no verbals dels textos escrits expositius de l’àmbit acadèmic i aplicació d’estos 
coneixements en l’escriptura de textos. 

• Ús autònom de processadors de textos en l’escriptura. 

• Reflexió sobre la importància de l’escriptura en el procés d’aprenentatge personal com a  instrument 
que organitza el pensament. 
Realització de projectes d’investigació acadèmica, amb imaginació i creativitat, seguint les fases del 
procés: planificar; buscar, obtenir, reorganitzar i posar en comú en l’equip la informació de fonts 
orals i escrites impreses, audiovisuals i digitals; aplicar el procés d’escriptura per a l’elaboració 

del producte final; presentar el treball de forma oral amb suports audiovisuals; avaluar tant el 
procés  de treball com el resultat aconseguit. 

• Cerca, localització i obtenció d’informació en diferents tipus de textos i fonts documentals, incloent- 
hi els mitjans de comunicació, en llengües diverses; valorar críticament i contrastar estes fonts. 



 

 

• Ús de ferramentes digitals de busca en pàgines web especialitzades, diccionaris i enciclopèdies en 
línia, bases de dades especialitzades, etc., o per mitjà de la sindicació de fonts de continguts (RSS) i la 
visualització. 

• Utilització autònoma de les TIC en totes les fases del procés d’elaboració d’un projecte: localitzar, 
seleccionar, tractar, organitzar i emmagatzemar la informació; crear textos escrits o audiovisuals; 
presentar el treball, amb especial incidència en la utilització d’entorns col·laboratius. 

• Aplicació, amb ajuda de guies i models, de les normes de presentació de textos escrits en els  treballs 
d’investigació: índex, organització del contingut en epígrafs, procediments de citació, notes a peu de 
pàgina, bibliografia. 

• Aplicació del procés estructurat de presa de decisions. Calibratge d’oportunitats i riscos. 
• Aplicació d’estratègies de supervisió i resolució de problemes. 

• Avaluació, autoavaluació i coavaluació del producte final i del procés d’elaboració d’un projecte per 
a millorar l’expressió escrita. 

• Reflexió sobre la importància de la lectura i l’escriptura com a fonts d’informació i d’organització de 
l’aprenentatge, i sobre la necessitat d’organitzar la resolució de tasques complexes. 

• Foment de l’autoconeixement; del sentit crític; de l’autoconcepte positiu; de la proactivitat, 
perseverança i flexibilitat; de la responsabilitat, i del pensament alternatiu, causal i conseqüencial. 

• Valoració de fortaleses i debilitats, i de l’error com a oportunitat. 

• Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitatd’automotivació, de superació 
d’obstacles i fracassos. 

• Assumpció de distints rols en equips de treball. 
• Adquisició d’habilitats relacionades amb el lideratge. 

• Foment del pensament de perspectiva, de la solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat. 

• Aplicació d’estratègies de motivació i automotivació. 
• Estudi de tècniques d’escolta activa i posada en pràctica del diàleg igualitari. 

• Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatges cooperatiu. 

• Aplicació d’estratègies de filtratge en la busca de la informació. 

• Emmagatzematge de la informació digital en dispositius informàtics i serveis de la xarxa. 
• Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la busca i el contrast d’informació. 

• Organització de la informació seguint diferents criteris. 

• Realització, formatat senzill i impressió de documents de text. 

• Disseny de presentacions multimèdia. 

• Tractament de la imatge. 

• Producció senzilla d’àudio i vídeo. 

• Ús de ferramentes de producció digital en la web. 

Coneixement i ús de drets d’autor i llicències de publicació. 

• Ús de les ferramentes més comunes de les TIC per a col·laborar i comunicar-se amb la resta del grup 
amb la finalitat de planificar el treball, aportar idees constructives pròpies, comprendre les idees 
alienes, etc. 

• Construcció d’un producte o meta col·lectiu, compartint informació i recursos. 



 

 

• Utilització del correu electrònic i de mòduls cooperatius en entorns personals d’aprenentatge. 
• Ús de serveis de la web social com ara blogs, wikis, fòrums, etc. 

• Adquisició d’hàbits i conductes per a filtrar la font d’informació més completa i compartir-la amb el 
grup. 

• Adquisició d’hàbits i conductes per a la comunicació i la protecció de l’individu i d’altres de les males 
pràctiques com el ciberassetjament. 

• Anàlisi del públic destinatari i adaptació de la comunicació en funció 
d’aquest. 

 

CONTINGUTS ESPECÍFICS 

• Lectura, comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica de textos escrits expositius i 
argumentatius de l’àmbit acadèmic: situació comunicativa informació, idea principal i secundàries) i 
recursos verbals i no verbals. 
 

• Lectura, comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica de textos escrits dels mitjans de 
comunicació social (gèneres periodístics informatius i d’opinió i textos publicitaris): situació 
comunicativa (tema, intenció, destinatari, gènere), contingut (organització de la informació, idea 
principal i secundàries) i recursos verbals i no verbals. 

 

• Aplicació dels coneixements sobre els elements bàsics dels textos expositius i argumentatius de 
l’àmbit acadèmic per a la comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica d’aquests. 

 

• Aplicació dels coneixements sobre els elements bàsics dels textos escrits dels mitjans de comunicació 
social (gèneres periodístics informatius i d’opinió i textos publicitaris) per a la comprensió, 
interpretació, anàlisi i valoració crítica d’aquests. 

 

• Ús de tècniques de síntesi de la informació (esquema, resum, mapa conceptual, etc.) en textos 
expositius i argumentatius de l’àmbit acadèmic i en textos periodístics d’informació i opinió, 
seleccionant la informació rellevant, generalitzant i globalitzant la informació relacionada i escrivint 
amb una expressió personal, sense reproduir literalment les paraules del text. 

 

• Interpretació i valoració crítica dels textos publicitaris: intenció, distinció entre informació i persuasió, 
recursos verbals i no verbals, idees discriminatòries. 

 

• Estudi, anàlisi i valoració crítica dels mitjans de comunicació. 

 

• Producció de textos escrits expositius de l’àmbit acadèmic, amb adequació, coherència, cohesió i 
correcció. 

 

• Aplicació dels coneixements adquirits sobre les estratègies del procés de producció escrita 
(planificació, escriptura, avaluació i revisió) en l’escriptura de textos expositius de l’àmbit acadèmic. 



 

 

 

• Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals en la revisió i millora de les produccions escrites, 
prenent consciència de la importància del coneixement de les normes per a l’ús correcte de la llengua. 

 

• Coneixement i ús d’un vocabulari formal i precís en les produccions escrites adequat al nivell educatiu, 
i reconeixement de la importància d’enriquir el repertori lèxic personal amb termes d’especialitat. 

 

 

 

• Ús de fonts de consulta impreses i digitals (diccionaris, gramàtiques, correctors, glossaris, etc.) com a 
suport per a la revisió ortogràfica, gramatical i  lèxica. 

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

• Utilització, en els textos escrits, d’estructures sintàctiques complexes, pròpies dels textos expositius 
per a expressar relacions lògiques i jeràrquiques: oracions subordinades i connectors causals, 
consecutius, finals, condicional, concessius, etc. 

 

• Realització de projectes d’investigació acadèmica sobre temes del currículum, amb especial incidència 
en els temes, obres i autors literaris. 

 



 

 

•  



 

 

Bloc	3.	Coneixement	de	la	llengua	
CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

• 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. 

 

• Classificació de l’oració segons la naturalesa del predicat: oracions atributives i predicatives (actives 
-transitives -reflexives i recíproques- i intransitives- i passives) i segons l’actitud del parlant 
(modalitats oracionals). 
 

• Anàlisi de la coherència textual per mitjà de la descripció i l’explicació de les parts temàtiques 
constitutives del text (narratiu, descriptiu, expositiu i argumentatiu) 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 (analitzant, sintetitzant, paral·lelística, enquadrada, circular, etc.), en funció de 
la intenció comunicativa. 

 

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

 

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

 

CONTINGUTS ESPECÍFICS 

• Identificació de les categories gramaticals i caracterització morfològica, sintàctica i semàntica d’aquestes 
(substantiu, pronom, article, adjectiu i verb). 

 

• Explicació dels procediments morfològics de formació de paraules(derivació, composició, parasíntesi), 
atenent el significat dels afixos. 

 

 

• Aplicació de les regles de concordança, especialment als casos especials de concordança nominal i 
verbal. 

 
• 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(funcions del llenguatge); així com per mitjà de la descripció i l’explicació de la relació existent 
entre l’emissor i el receptor, de les marques lingüístiques de modalització (dixi, verbs modals, valors 
expressius del substantiu, adjectiu, verb, pronom i article, modalitats oracionals, figures literàries 
valoratives, humor, variació del registre, etc.) i del registre idiomàtic; en funció dels elements de la 
situació comunicativa. 

 

 



 

 

• Anàlisi de la cohesió textual per mitjà de la descripció i l’explicació d’elements de connexió, nexes i 
connectors (d’orde, addició, oposició, causalitat, reformulació, etc.);  de  mecanismes lexicosemàntics 
com ara repeticions lèxiques i relacions semàntiques (camps semàntics, associatius, sinonímia, antonímia 
i contrastos, hiperonímia i hiponímia, etc.);mecanismes de cohesió gramatical (repetició de construccions 
sintàctiques, dixi espacial i temporal, anàfores i catàfores, eix temporal)  i mecanismes paralingüístics i 
elements gràfics. 

 

• 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 i el reconeixement dels argots. 

 

• Explicació de l’ús formal i especialitzat de la llengua, d’un llenguatge no sexista ni discriminatori, i de 
l’ús col·loquial de la llengua, així com dels trets lingüístics del registre col·loquial (col·loquialismes, 
imprecisions, anacoluts, expressions clixé, i estereotips lingüístics...), en funció de la situació 
comunicativa. 

 

• 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 i en l’àmbit digital, així com reconeixement de les seues 
característiques. 



 

 

 
Bloc	4.	Educació	literària	
CONTINGUTS ESPECÍFICS 

• Anàlisi i interpretació crítica de la literatura de l’edat mitjana al segle XIX a partir d’obres narratives, 
líriques, dramàtiques i didàctiques completes o fragments, en prosa i en vers, d’autoria masculina i 
femenina. Temes, personatges i tòpics universals. 

• Dels orígens al segle XV: les primeres manifestacions literàries. 
• La poesia trobadoresca: els trobadors i les trobadores o trobairitz. 

• La creació de la prosa literària. 
• La historiografia. Les quatre grans cròniques. 

• La Cancelleria Reial. 

• La literatura religiosa i moralitzador. 

• L’Humanisme. 

• Formes dramàtiques medievals: El Misteri d’Elx. 
• El Segle d’Or: la poesia lírica i la poesia satírica. 

• La literatura religiosa: sor Isabel de Villena. 

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

• La valenciana prosa. Roís de Corella. 

 

• La literatura de l’edat moderna: 
• El Renaixement del segle XVI: Joan Lluís Vives. 

• El barroc en el segle XVII. 

• La Il·lustració i el neoclassicisme en el segle XVIII. 

• La Renaixença: la poesia, el teatre, el sainet. 

 

• La novel·la del segle XIX. 

• 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: l’amor, la mort, el goig de viure, herois i antiherois, la mitologia, el cant a la bellesa, la 
naturalesa, el temps fugitiu, la llibertat, la visió de l’insòlit, el destí, estereotips femenins, etc. 

 

 

Tòpics: captatio benevolentiae, carpe diem, collige, virgo, rosas, beatus ille, locus amoenus, descriptio puellae; 
tempus fugit; menosprecio de la corte y alabanza de aldea; homo viator, vita flumen, etc.



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

• UNITATS	DIDÀCTIQUES	

5.1.Organització de les unitats didàctiques 

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 
 

5.2.Seqüenciació de les unitats didàctiques. 

 

Els continguts, criteris d’avaluació i estàndard d’aprenentatge fixats per al primer curs de Batxillerat 
s’han agrupat en les nou unitats didàctiques que detallem a continuació.



 

 

 

 

Unitat 1
 

Els fonaments 

Bloc	I.	Comunicació	oral:	escoltar	i	parlar.	
Continguts Criteris d’avaluació i competències 

clau 
Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Estudi, anàlisi i avaluació de textos 
orals formals. 

Elabora presentacions orals adequades 
al propòsit, el contingut i la situació 
comunicativa. 

• Analitzar els elements de la 
situació comunicativa, les propietats 
no textuals i la informació no verbal de 
textos orals. 
• Aplicar estratègies i 
recursos per a l’expressió oral. 

 
Competència en comunicació 
lingüística. Competència d’aprendre a 
aprendre. 

Sentit d’iniciativa i emprenedoria. 

• Analitza els elements de la 
situació comunicativa i les 
propietats textuals. 

• Sintetitza per escrit textos orals. 
1.2.4. Exposa el contingut de 
presentacions prèviament elaborades 
utilitzant les estratègies i els recursos de 
l’expressió oral de nivell educatiu. 

• Anàlisi i identificació 
de les característiques bàsiques d’un text 
(p. 8: activitats 1-8; p. 13: activitats 8-16; 

p. 29: activitat 3). 

• Síntesi per escrit de 
textos orals (p. 9: activitats 1-8). 
• Expressió oral fluida i 
adequada (p. 8: activitats 1 i 2). 

 
Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 

Continguts Criteris d’avaluació i competències 
clau 

Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Estudi i anàlisi dels elements bàsics 
dels textos escrits. 

Aplicació dels coneixements adquirits 
sobre estratègies de comprensió lectora 

• Interpretar textos a través de 
l’anàlisi dels elements de la situació 
comunicativa i de les característiques 
pròpies del tipus de text i del gènere, 
aplicant les estratègies de comprensió 
lectora. 
• Escriure, amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció, 
textos expositius de l’àmbit acadèmic 
sobre temes relacionats amb el 
currículum. 

 
Competència en comunicació 
lingüística. Competència d’aprendre a 
aprendre. 

Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor. 

• Analitza els elements de la 
situació comunicativa i de les 
característiques pròpies del tipus de 
text i del gènere. 
• Sintetitza el contingut 
de textos expositius i 
argumentatius. 

2.2.1. Escriu, amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció, textos 
expositius de l’àmbit acadèmic sobre 
temes relacionats amb el currículum. 

• Anàlisi dels elements 
de la situació comunicativa segons el 
tipus de text i el gènere (p. 13: activitat 8-
15). 
• Resum i síntesi de 
textos (p. 12: activitats 1-4; p. 13: activitat 
16; p. 29: activitat 1). 
• Desenvolupamen
t per escrit d’un tema respectant les 
propietats textuals (p. 10: activitats 1 
i 2). 

 
Bloc III. Coneixement de la llengua. 



 

 

Continguts Criteris d’avaluació i competències 
clau 

Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

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

3.1. Caracteritzar 
morfològicament, sintàcticament 
i semànticament les categories 
gramaticals flexives. 

3.1.1. Caracteritza morfològicament 
les categories gramaticals flexives 
per a identificar-ne les formes. 

• Caracterització 
morfològica de les categories 
gramaticals (p. 16: 

 

 

 
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). 

• Analitzar morfosintàcticament 
oracions compostes i classificar-les. 

• Analitzar les propietats 
textuals per mitjà del comentari 
pragmàtic de textos. 

3.2.1. Analitza morfosintàcticament 
oracions compostes i les classifica. 

3.3.1. Analitza les propietats textuals 
per mitjà del comentari pragmàtic de 
textos. 

activitats 1-4; p. 19: activitats 1-5, 
p. 

30: activitats 8 i 9). 

• Anàlisi 
morfosintàctica d’oracions (p. 12: 
activitats 5-7; p. 17: activitats 5-9; 

p. 19: activitats 6-8, p. 30, 
activitats 6 i 7). 

• Anàlisi de les 
propietats textuals per mitjà del 
comentari pragmàtic de textos (p. 13: 
activitats 8-16, p. 29: activitats 1-5). 

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. 

• Explicar l’origen i l’evolució 
de les distintes llengües d’Espanya 
i les seues varietats diatòpiques. 

• Explicar les varietats de la 
llengua, atenent als registres lingüístics i 
la utilització de l’estàndard, reconeixent 
col·loquialismes, imprecisions, 
expressions clixés i prejudicis lingüístics, 
en produccions lingüístiques de 
contextos formals i no formals. 

 
Competència en comunicació 
lingüística. Competència d’aprendre a 
aprendre. 

Competència social i ciutadana. 

• Explica l’origen i l’evolució 
de les distintes llengües d’Espanya 
i les seues principals varietats 
diatòpiques. 

• Analitza els trets 
característics de les distintes llengües 
d’Espanya a través de manifestacions 
orals i escrites. 
• Explica les varietats de la 
llengua, atenent als registres lingüístics 
i la utilització de l’estàndard en 
produccions lingüístiques de contextos 
formals i no formals. 
• Reconeix col·loquialismes, 
imprecisions, expressions clixés i 
prejudicis lingüístics, en produccions 
lingüístiques de contextos formals i no 
formals. 

• Coneixement de 
l’origen i l’evolució de les diferents 
llengües d’Espanya, en particular pel que 
fa al català (p. 27: activitats 1-4; p. 30: 
activitats 11 i 12). 
• Anàlisi dels trets 
característics del valencià, en aquest els 
fonemes i la seua representació (p. 22: 
activitats 1- 8, p. 30: activitat 10). 
• Reconeixement de 
les varietats de la llengua (p. 14 i 15: 
activitats 1-7). 
• Reconeixement de 
col·loquialismes (p. 14 i 15: activitats 4, 5 i 
7). 

 

Bloc	IV.	Educació	literària.	
Continguts Criteris d’avaluació i competències 

clau 
Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Anàlisi i interpretació crítica 
d’obres literàries 

Les primeres manifestacions literàries 
La poesia trobadoresca: els trobadors i 
les trobadores o trobairitz 

4.1. Analitzar críticament textos lírics 
d’autoria masculina o femenina, per a 
explicar l’evolució diacrònica de les formes 
literàries, per mitjà de treballs que 
presenten la literatura com un producte 
lligat al seu context històric i cultural. 

4.1.1. Analitza críticament textos lírics 
d’autoria masculina o femenina, per a 
explicar l’evolució diacrònica de les formes 
literàries, per mitjà de treballs que 
presenten la literatura com un producte 
lligat al seu context històric i cultural. 

• Anàlisi crítica de 
textos lírics d’autoria masculina i 
femenina (p. 27: activitat 7; p. 28: 
activitats 8 i 9; p. 30: activitat 14). 



 

 

 

 

 
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. 

4.2. Interpretar, utilitzant les tècniques del 
comentari literari, obres completes o 
fragments, justificant la vinculació del text 
amb el seu context, la pertinença a un  
gènere literari determinat, analitzant la 
forma i el contingut, descobrint la intenció 
de l’autor i reconeixent l’evolució de 
temes i tòpics; i expressar raonadament 
les conclusions extretes per mitjà de 
l’elaboració de textos estructurats. 

 
Competència en comunicació 
lingüística. Competència d’aprendre a 
aprendre. 

Sentit d’iniciativa i 
emprenedoria. Consciència i 
expressió cultural. 

• Justifica la vinculació del text 
al seu context i la pertinença a un 
gènere literari determinat. 

• Analitza la forma i el contingut 
d’obres completes o fragments. 
• Descobreix la intenció de 
l’autor en obres completes o 
fragments. 

• Reconeix l’evolució de temes 
i tòpics en relació amb altres 
disciplines. 
• Expressa raonadament les 
conclusions extretes per mitjà de 
l’elaboració de textos estructurats. 

• Establiment de 
relacions entre text, context i gènere 
literari (p. 27: activitats 1, 4, 5, 6 i 7; p. 
30: activitat 13). 
• Anàlisi de la forma i el 
contingut de fragments d’obres literàries 
(p. 13: activitats 12-15; p. 28: activitats 8 
i 9; 

p. 30: activitat 14). 

• Descobriment de la 
intenció de l’autor en fragments d’obres 
literàries (p. 13: activitat 8; p. 15: 
activitats 4-7; p. 27: activitat 7). 
• Reconeixement de 
l’evolució de temes i tòpics literaris (p. 
27: activitats 5-7; p. 28: activitats 8 i 9; p. 
30: activitat 14). 
• Expressió raonada de 
les conclusions extretes per mitjà de 
l’elaboració de textos estructurats (p. 12: 
activitats 5- 7; p. 13: activitats 8-16; p. 28: 
activitats 8 i 9; p. 29: activitats 4 i 5; p. 30: 
activitat 14). 

 

 

 

Unitat 2
 
Rutes i navegants 
Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 

Continguts Criteris d’avaluació i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 



 

 

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. 

• Analitzar els elements de 
la situació comunicativa, les 
propietats textuals i la informació no 
verbal de textos orals expositius i 
argumentatius. 
• Elaborar presentacions 
orals ajustades al propòsit, el 
contingut i la situació comunicativa, 
utilitzant fonts d’informació diverses i 
amb suport de les TIC i un lèxic 
especialitzat, i seguint les fases del 
procés d’elaboració de les exposicions 
orals. 
Competència en comunicació 

lingüística. Competència d’aprendre a 

aprendre. 

Sentit d’iniciativa i emprenedoria. 

1.1.1. Analitza els elements de la 
situació comunicativa, les propietats 
textuals i la informació no verbal de 
textos orals. 

• Elabora presentacions 
orals ajustades al propòsit, al 
contingut i a la situació 
comunicativa. 
• Utilitzant un lèxic especialitzat. 
• Seguint les fases del 
procés d’elaboració de les 
exposicions orals. 
• Exposa el contingut de 
presentacions prèviament elaborades 
utilitzant les estratègies i els recursos 
de l’expressió oral. 

• Anàlisi dels elements de la 
situació comunicativa, propietats 
textuals i informació no verbal de 
textos orals (p. 32: activitat 1; p. 34: 
activitat 2; p. 39: activitats 1, 2 i 5; p. 
53: activitats 4 i 5). 
• Elaboració i exposició de 
presentacions orals ajustades al 
propòsit, al contingut, a la situació 
comunicativa, utilitzant un lèxic 
especialitzat, seguint les fases del 
procés d’elaboració, i utilitzant 
estratègies i recursos de l’expressió oral 
(p. 32: activitat 1; p. 34: activitat 2). 

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 
 

Continguts Criteris d’avaluació i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

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 

• Interpretar textos expositius 
i argumentatius de l’àmbit acadèmic a 
través de l’anàlisi dels elements de la 
situació comunicativa i de les 
característiques pròpies del tipus de 
text i del gènere, aplicant les 
estratègies de comprensió lectora. 
• Escriure, amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció, textos 
expositius de 

• Analitza els elements de 
la situació comunicativa i de les 
característiques pròpies del tipus de 
text i del gènere de textos expositius i 
argumentatius de l’àmbit acadèmic. 
• Sintetitza el contingut 
de textos utilitzant les estratègies de 
comprensió lectora. 

• Anàlisi dels elements de la 
situació comunicativa (p. 33: activitat 1; 
p. 34: activitat 1; p. 37: activitat 9; p.39: 
activitats- 6; p. 52: activitat 6; p. 53: 
activitats 4 i 5). 
• Síntesi del contingut de 
textos (p. 33: activitats 1-8; p. 37: 
activitats 8-17; p. 52: activitats 6 i 9; p. 
53: activitat 3). 
• Creació de textos expositius 

d’àmbit  

 

 



 

 

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. 

l’àmbit acadèmic, aplicant les 
estratègies del procés de producció 
escrita. 

Competència en comunicació 

lingüística. Competència d’aprendre a 

aprendre. 

Sentit d’iniciativa i emprenedoria. 

• Escriu, amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció, textos 
expositius de l’àmbit acadèmic. 

• Escriu textos expositius 
utilitzant estructures i recursos 
adequats al tipus de text i a la 
situació de comunicació. 
• Escriu textos expositius 
aplicant les estratègies del procés de 
producció escrita. 

acadèmic respectant les propietats 
textuals (p. 34: activitat 1; p. 37: 
activitats 8-17). 

• Creació de textos 
expositius utilitzant estructures i 
recursos adequats al tipus de text i a la 
situació comunicativa (p. 34: activitat 
1; p. 37: activitats 8-17). 
• Creació de textos expositius 
aplicant estratègies del procés de 
producció escrita (p. 34: activitat 1; p. 
37: activitats 8-17). 

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. 

   

 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua.



 

 

 

 

 

Continguts Criteris d’avaluació i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Reconeixement i explicació d’estructures 3.1. Caracteritzar morfològicament, 3.1.1. Caracteritza morfològicament les • Caracterització morfològica de les 
sintàctiques simples i de les funcions sintàcticament i semànticament les categories gramaticals flexives. categories gramaticals (p. 43: activitats 1, 3, 

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. 

categories gramaticals flexives; aplicar les 

regles gramaticals de concordança 
entre les paraules per a usar 
correctament la llengua. 

3.3. Analitzar les propietats textuals 
per mitjà del comentari pragmàtic de 
textos. 

Competència en comunicació 

lingüística. Competència d’aprendre a 

aprendre. 

• Caracteritza 
sintàcticament les categories 
gramaticals flexives. 
• Caracteritza 
semànticament les categories 
gramaticals flexives. 
• Aplica les regles 
gramaticals de concordança entre les 
paraules per a usar correctament la 
llengua. 
3.3.1. Analitza les propietats textuals 
per mitjà del comentari pragmàtic de 
textos expositius i argumentatius. 

4 i 6; p. 53: activitat 6; p. 54: activitat 7). 

• Caracterització sintàctica de 
categories gramaticals (p. 41: activitats 
1-9; 

p. 53: activitat 6; p. 54: activitat 8). 

• Caracterització semàntica 
de categories gramaticals (p. 44: 
activitats1-4; 

p. 53: activitat 6; p. 54: activitat 9). 

• Aplicació de les regles de 
concordança (p. 43: activitats 2, 5, 7, 
8, 9 i 10; p. 54: activitat 8). 

   • Anàlisi de la coherència textual (p. 
   33: activitats 1-8; p. 52: activitats 6 i 9; p. 

54: 
   activitat 11). 

 

 
Bloc IV. Educació literària. 

 

Continguts Criteris d’avaluació i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Anàlisi i interpretació crítica 
de la literatura. 

La creació de la prosa literària. 

La historiografia. Les quatre 
grans cròniques. 

La Cancelleria Reial. 

4.1. Analitzar críticament textos 
narratius, d’autoria masculina o 
femenina, per a explicar l’evolució 
diacrònica de les formes literàries, per 
mitjà de la realització de treballs de 
síntesi que presenten la literatura com 
un producte lligat al seu context 
històric i cultural. 

4.1.2. Analitza críticament textos 
narratius en prosa o en vers, d’autoria 
masculina o femenina, per a explicar 
l’evolució diacrònica de les formes 
literàries, per mitjà de treballs que 
presenten la literatura com un producte 
lligat al seu context històric i cultural. 

• Anàlisi de textos 
narratius (p. 52: activitats 5 i 9; p. 54: 
activitats 11 i 12). 

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

4.2. Interpretar, utilitzant les 
tècniques del comentari literari, obres 
completes o 

4.2.1. Justifica la vinculació del text al 
seu context, la pertinença a un gènere 
literari 

• Justificació de la vinculació del 

 

 

 

següents: fragments; justificar la vinculació del text determinat. text al context i la pertinença a un gènere 

-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. 

amb el seu context i la seua pertinença a 

un gènere literari determinat; analitzar 
la forma i el contingut; descobrir la 
intenció de l’autor; reconéixer 
l’evolució de temes i tòpics en relació 
amb altres disciplines, i expressar 
raonadament les conclusions extretes 
per mitjà de l’elaboració de textos 
estructurats, orals o escrits. 

• Analitza la forma i el 
contingut d’obres completes o 
fragments. 
• Descobreix la intenció de 
l’autor en obres completes o 
fragments. 
• Reconeix l’evolució de 
temes i tòpics en relació amb altres 
disciplines. 

literari (p. 52: activitats 1-4, 6 i 7; p. 54: 

activitat 12). 

• Anàlisi de la forma i el 
contingut de les obres (p. 52: 
activitats 6 i 9; p. 54: activitats 11 i 12). 
• Intenció de l’autor en les 
obres (p. 52: activitats 6-9; p. 54: 
activitats 11 i 12). 

-Tractament evolutiu de temes i tòpics. 

Relació amb altres disciplines. 

Temes universals: herois i antiherois, el 

Competència en comunicació 

lingüística. Competència d’aprendre a 

aprendre. 

4.2.5. Expressa raonadament les 

conclusions extretes per mitjà 
de l’elaboració de textos 
estructurats. 

• Evolució dels temes i 
tòpics literaris (p. 52: activitats 1, 5, 7 
i 9; p. 54: activitats 11 i 12). destí. Sentit d’iniciativa i emprenedoria.  • Expressió raonada de les 

 Consciència i expressió cultural.  conclusions extretes per mitjà de 

   l’elaboració de textos estructurats (p. 52: 

   activitats 4-7 i 9; p. 54: activitats 11 i 12). 

 

 

 

Unitat 3
 

Una llengua viva 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 



 

 

 

Continguts Criteris d’avaluació i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

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. 

1.1. Analitzar els elements de la 
situació comunicativa, les propietats 
textuals i la informació no verbal de 
textos orals, utilitzant les estratègies 
de comprensió oral i tècniques de 
retenció de la informació per a 
sintetitzar el contingut per escrit i 
reflexionar críticament. 

1.1.1. Analitza els elements de la 
situació comunicativa, les propietats 
textuals i la informació no verbal de 
textos orals. 

Anàlisi dels elements de la situació 
comunicativa, propietats textuals i 
informació no verbal de textos orals (p. 
56: activitats 1-3; p. 58: activitat 1; p. 
63: 
activitat 3). 

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. 

1.2. Elaborar presentacions orals 
ajustades al propòsit, el contingut i la 
situació comunicativa, utilitzant un 
lèxic especialitzat i seguint les fases 
del procés d’elaboració de les 
exposicions orals; exposar-les 
utilitzant les estratègies i els recursos 
de l’expressió oral. 

 

 
Competència en comunicació 

lingüística. Competència digital. 

Competència d’aprendre a 

aprendre. Sentit d’iniciativa i 

emprenedoria. 

• Elabora presentacions 
orals ajustades al propòsit, al 
contingut i a la situació 
comunicativa. 
• Utilitzant un lèxic especialitzat. 
• Seguint les fases del 
procés d’elaboració de les 
exposicions orals. 
• Exposa el contingut de 
presentacions prèviament elaborades 
utilitzant les estratègies i els recursos 
de l’expressió oral. 

Elaboració i exposició de presentacions 
orals ajustades al propòsit, al contingut, a 
la situació comunicativa, utilitzant un lèxic 
especialitzat, seguint les fases del procés 
d’elaboració, i utilitzant estratègies i 
recursos de l’expressió oral (p. 58: 
activitats 1 i 2). 

 

 
Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 

 

Continguts Criteris d’avaluació i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 



 

 

 

 

 

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. 

2.1. Interpretar textos a través de 
l’anàlisi dels elements de la situació 
comunicativa i de les característiques 
pròpies del tipus de text i del gènere. 

• Analitza els elements de 
la situació comunicativa i de les 
característiques pròpies del tipus de 
text i del gènere de textos. 
• Sintetitza de forma 
crítica el contingut de textos 
utilitzant les estratègies de 
comprensió lectora. 

Anàlisi de textos (p. 57: activitats 1-8; p. 58: 
activitat 2; p. 61: activitats 9-16; p. 63: 
activitat 5; p. 76: activitats 4, 7 i 8; p. 77: 
activitats 1, 3 i 4; p. 78: activitat 8). 

Síntesi del contingut de textos (p. 57: 
activitat 8; p. 61: activitats 13 i 14; p. 
77: 
activitat 3; p. 78: activitat 8). 

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 

2.2. Escriure, amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció, textos 
expositius de l’àmbit acadèmic, 
aplicant les estratègies del procés de 
producció escrita. 

 

 
Competència en comunicació 

lingüística. Competència d’aprendre a 

aprendre. 

Sentit d’iniciativa i emprenedoria. 

• Escriu, amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció, textos 
expositius de l’àmbit acadèmic. 
• Escriu textos expositius 
utilitzant estructures i recursos 
adequats al tipus de text i a la 
situació de comunicació. 
• Escriu textos expositius 
aplicant les estratègies del procés de 
producció escrita. 

Creació de textos expositius d’àmbit 
acadèmic respectant les propietats 
textuals (p. 61: activitats 9-16). 

Creació de textos expositius utilitzant 
estructures i recursos adequats al tipus 
de text i a la situació comunicativa (p. 
61: activitats 9-16). 

Creació de textos expositius aplicant 
estratègies del procés de producció 
escrita (p. 61: activitats 9-16). 

 

 

 
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. 

   

 

 
Bloc III. Coneixement de la llengua. 

 



 

 

Continguts Criteris d’avaluació i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

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

• Caracteritzar 
morfològicament, sintàcticament i 
semànticament les categories 
gramaticals flexives per a identificar-
ne les formes, funcions i significats; 
aplicar les regles gramaticals de 
concordança. 
• Analitzar 
morfosintàcticament oracions 
compostes. 

• Caracteritza 
morfològicament les categories 
gramaticals flexives. 
• Caracteritza 
sintàcticament les categories 
gramaticals flexives. 
• Caracteritza 
semànticament les categories 
gramaticals flexives. 
• Aplica les regles 
gramaticals de concordança. 
3.2.1. Analitza morfosintàcticament 
oracions compostes i les classifica 
segons la naturalesa dels seus 
predicats. 

Caracterització morfològica de les 
categories gramaticals (p. 67: activitats 1-
7; p. 78: 
activitat 6). 

Caracterització sintàctica de les 
categories gramaticals (p. 60: activitats 
6-8; p. 65: 
activitats 1-10; p. 78: activitat 6). 

Caracterització semàntica de les 
categories gramaticals (p. 60: activitats 
1-5; p. 68: 
activitats 1-4; p. 78: activitat 6). 

Aplicació de les regles de concordança 
(p. 67: activitats 2, 3 i 5; p. 78: activitat 
6). 

Anàlisi morfosintàctica d’oracions (p. 
65: activitats 1, 3, 4, 7, 8 i 10). 

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 

• Analitzar les propietats 
textuals per mitjà del comentari 
pragmàtic de textos. 
• Explicar l’origen i l’evolució 
de les distintes llengües d’Espanya i 
les seues principals varietats 
diatòpiques; analitzar els seus trets 
característics a través de 

3.3.1. Analitza les propietats textuals 
per mitjà del comentari pragmàtic de 
textos. 

• Explica l’origen i 
l’evolució de les distintes llengües 
d’Espanya i les seues principals 
varietats diatòpiques. 
• Analitza els trets característics de 

Comentari pragmàtic de textos (p. 
61: activitats 11-16; p. 78: activitat 
8). 

Activitats sobre varietats diatòpiques del 
català (p. 57: activitats 2 i 5; p. 63: 
activitats 
1-5; p. 77: activitats 1 i 5). 

Anàlisi dels trets característics de les 

 

 

 
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. 

manifestacions orals i escrites per a 
reconéixer en produccions 
lingüístiques de contextos formals i 
no formals la diversitat lingüística. 

3.5. Explicar les varietats de la 
llengua atenent els registres 
lingüístics i la utilització de 
l’estàndard. 

 

 
Competència en comunicació 

lingüística. Competència d’aprendre a 

aprendre. 

Competència social i cívica. 

Consciència i expressió 

cultural. 

les distintes llengües d’Espanya a 
través de manifestacions orals i 
escrites per a reconéixer la diversitat 
lingüística. 

3.5.1. Explica les varietats de la 
llengua atenent els registres 
lingüístics i la utilització de 
l’estàndard. 

varietats del català en manifestacions 
orals i escrites (p. 56: activitats 1-3; p. 63: 
activitats 

3 i 5; p. 77: activitat 1). 

Activitats sobre l’estàndard i els registres 
del català (p. 58: activitats 1 i 2; p. 61: 
activitat 
11; p. 63: activitats 4 i 5; p. 77: activitats 4 i 

5). 

 

 
Bloc IV. Educació literària. 

 



 

 

Continguts Criteris d’avaluació i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

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 

4.1. Analitzar críticament textos 
narratius i didàctics, d’autoria 
masculina o femenina, per a explicar 
l’evolució diacrònica de les formes 
literàries, per mitjà de la realització de 
treballs de síntesi que presenten la 
literatura com un producte lligat al seu 
context històric i cultural. 

4.1.2. Analitza críticament textos 
narratius en prosa o en vers, 
d’autoria masculina o femenina, per a 
explicar l’evolució diacrònica de les 
formes literàries, per mitjà de treballs 
que presenten la literatura com un 
producte lligat al seu context històric 
i cultural. 

4.1.4. Analitza críticament textos 
didàctics en prosa o en vers, d’autoria 
masculina o femenina, per a explicar 
l’evolució diacrònica de les formes 
literàries, per mitjà de treballs que 
presenten la literatura com un 
producte lligat al seu context històric i 
cultural. 

Anàlisi de textos narratius (p. 76: activitats 
4, 5, 7, 8 i 9; p. 78: activitat 8). 

Anàlisi de textos didàctics (p. 76: activitats 
4, 5, 7, 8 i 9; p. 78: activitat 8). 

 

 

 
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. 

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

 

 
Competència en comunicació 

lingüística. Competència d’aprendre a 

aprendre. 

Sentit d’iniciativa i 

emprenedoria. Consciència i 

expressió cultural. 

• Justifica la vinculació del 
text al seu context, la pertinença a un 
gènere literari determinat. 
• Analitza la forma i el 
contingut d’obres completes o 
fragments. 
• Descobreix la intenció de 
l’autor en obres completes o 
fragments. 
• Reconeix l’evolució de 
temes i tòpics en relació amb altres 
disciplines. 
• Expressa 
raonadament les conclusions 
extretes per mitjà de 
l’elaboració de textos 
estructurats. 

Justificació de la vinculació del text al 
context i al gènere literari (p. 76: activitats 
1- 9; p. 78: activitats 7 i 8). 
Anàlisi de forma i contingut d’obres (p. 
76: activitats 3, 4, 7, 8 i 9; p. 78: 
activitat 8). 

Intenció de l’autor en les obres (p. 76: 
activitats 4, 5, 8 i 9; p. 78: activitat 7 i 8). 

Evolució de temes i tòpics en les obres 
(p. 76: activitats 1, 4, 5, 7, 8 i 9; p. 78: 
activitats 
7 i 8). 

Expressió raonada de les conclusions 
extretes mitjançant textos (p. 76: 
activitats 1-9; p. 78: activitat 7 i 8). 

 

 

 

Unitat 4
 

Fets i veus 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 

Continguts Criteris d’avaluació i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 



 

 

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. 

1.1. Analitzar els elements de la 
situació comunicativa, les propietats 
textuals i la informació no verbal de 
textos orals, utilitzant les estratègies 
de comprensió oral i tècniques de 
retenció de la informació per a 
sintetitzar el contingut per escrit i 
reflexionar críticament. 

• Analitza els elements de 
la situació comunicativa, les 
propietats textuals i la informació no 
verbal de textos orals. 
• Sintetitza per escrit el 
contingut de textos orals utilitzant les 
estratègies de comprensió oral i les 
tècniques de retenció de la 
informació. 

Anàlisi de textos orals (p. 80: 
activitats 1 i 2). 

Síntesi del contingut de textos orals (p. 
82: activitat 1; p. 87: activitat 3). 

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. 

1.2. Elaborar presentacions orals 
ajustades al propòsit, el contingut i la 
situació comunicativa; exposar-les 
utilitzant les estratègies i els recursos 
de l’expressió oral del nivell educatiu. 

 

 
Competència en comunicació 

lingüística. Competència d’aprendre 

a aprendre. 

Sentit d’iniciativa i emprenedoria. 

• Elabora presentacions 
orals ajustades al propòsit, al 
contingut i a la situació 
comunicativa. 
• Utilitzant un lèxic especialitzat. 
• Seguint les fases del 
procés d’elaboració de les 
exposicions orals. 
• Exposa el contingut de 
presentacions prèviament 
elaborades utilitzant les estratègies i 
els recursos de l’expressió oral del 
nivell educatiu. 

Elaboració de presentacions orals 
ajustades al propòsit, al contingut i a 
la situació comunicativa; utilitzant un 
lèxic especialitzat; i seguint les fases 
del procés d’elaboració de les 
exposicions orals (p. 82: activitat 1). 

Exposició oral (p. 82: activitat 1). 

 

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 

Continguts Criteris d’avaluació i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 



 

 

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. 

• Interpretar textos a través de 
l’anàlisi dels elements de la situació 
comunicativa i dels trets propis del 
tipus de text i del gènere, aplicant la 
comprensió lectora. 
• Escriure, amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció, 
textos, aplicant estratègies del procés 
de producció escrita. 

• Analitza els elements de la 
situació comunicativa i de les 
característiques pròpies del tipus de text 
i del gènere de textos. 
• Sintetitza de forma crítica el 
contingut de textos utilitzant les 
estratègies de comprensió lectora. 
• Escriu, amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció, 
textos expositius de l’àmbit 
acadèmic. 
• Escriu textos expositius 
utilitzant estructures i recursos 
adequats al tipus de text i a la 
situació de comunicació. 
• Escriu textos expositius 
aplicant les estratègies del procés de 
producció escrita. 

• Anàlisi de textos 
(p. 85: activitats 9- 16; p. 101: activitats 
3-5). 
• Síntesi del 
contingut de textos (p. 81: activitats 1-
8; p. 85: activitats 14-16; p. 101: 
activitats 1 i 2). 
• Escriptura de 
textos respectant les propietats textuals 
(p. 82: activitat 2; p. 85: activitats 9-16) 
• Escriptura de 
textos adequats al tipus i a la situació 
comunicativa (p. 82: activitat 2). 
• Escriptura de 
textos aplicant el procés de producció 
escrita (p. 82: activitat 2; p. 85: 
activitats 9-16). 

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 

2.3. Planificar tasques o projectes, 
individuals o col·lectius. 

• Gestionar amb supervisió 
de forma eficaç tasques o 
projectes. 
• Organitzar un equip de treball 
distribuint responsabilitats, utilitzant el 
diàleg igualitari per a resoldre 
discrepàncies. 

 

 
Competència en comunicació 

lingüística. Competència d’aprendre 

a aprendre. 

Competència social i cívica. 

• Planifica tasques o 
projectes, individuals o 
col·lectius. 
• Adequa el pla 
durant el seu 
desenvolupament. 

• Avalua el procés i el producte final. 
• Comunica els resultats obtinguts. 
2.5.1. Fa propostes que contribuïsquen a 
les tasques o projectes. 

2.5.4. Pren decisions raonades i es 
responsabilitza de les accions 
pròpies. 

2.6.1. Organitza un equip de treball 
distribuint responsabilitats i 
gestionant 

• Planificació de 
projectes en grup, amb un pla de 
desenvolupament, amb avaluació del 
procés i del producte final, comunicant 
els resultats obtinguts (p. 82: activitat 
1). 
• Realització del 
projecte mitjançant propostes 
constructives, actuant raonadament i 
prenent responsabilitats, distribuint les 
responsabilitats i els recursos i actuant 
de manera igualitària entre tots els 
membres de l’equip i resolent conflictes 
mitjançant 

 

 

 



 

 

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. 

Sentit d’iniciativa i emprenedoria. recursos. 

2.6.2. Influeix positivament els altres i 
utilitza el diàleg igualitari per a resoldre 
conflictes i discrepàncies. 

diàleg (p. 82: activitat 1). 

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. 

   

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 

Continguts Criteris d’avaluació i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Reconeixement i explicació d’estructures 3.1. Caracteritzar morfològicament, 3.1.1. Caracteritza morfològicament les • Caracterització 
morfològica de les categories 
gramaticals (p. 84: activitat 6; p. 91: 
activitats 1-7; p. 94: activitats 3, 6 i 7; 
p. 102: activitat 6). 

sintàctiques simples i complexes, així com 
les 

sintàcticament i semànticament les categories gramaticals flexives. 

funcions sintàctiques que exerceixen les 

paraules i grups de paraules. 

Classificació de l’oració segons la naturalesa 

categories gramaticals flexives per a 

identificar-ne les formes, funcions i 
significats; aplicar les regles gramaticals 
de 

3.1.2. Caracteritza sintàcticament 
les categories gramaticals flexives. 

 

 

 



 

 

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. 

concordança. 

3.2. Analitzar morfosintàcticament 
oracions compostes. 

3.1.3. Caracteritza semànticament 
les categories gramaticals flexives. 

3.1.5. Explica els procediments 
morfològics de formació de paraules. 

3.2.1. Analitza morfosintàcticament 
oracions compostes i les classifica segons 
la naturalesa dels seus predicats. 

• Caracterització 
sintàctica de les categories gramaticals 
(p. 84: activitats 5, 7 i 8; p. 89: activitats 
1- 8; p. 94: activitats 1 i 2; p. 102: 
activitat 6). 
• Caracterització 
semàntica de les categories 
gramaticals (p. 84: activitats 1-4; p. 
102: activitat 6). 
• Procediment
s de formació de paraules (p. 92: 
activitats 1-4). 
• Anàlisi 
d’oracions compostes (p. 89: 
activitats 1, 2, 5, 6 i 7). 
• Comentari de 
textos (p. 85: activitats 9-16; p. 101: 
activitats 1- 5). 

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. 

• Analitzar les propietats textuals 
per mitjà del comentari pragmàtic de 
textos. 
• Explicar l’origen i l’evolució de 
les distintes llengües d’Espanya i les 
seues principals varietats diatòpiques; 
analitzar els seus trets característics a 
través de manifestacions orals i escrites 
per a reconéixer en produccions 
lingüístiques de contextos formals i no 
formals la diversitat lingüística. 

• Explicar les varietats de la 
llengua atenent els registres lingüístics i 
la utilització de l’estàndard. 

 

 
Competència en comunicació 

lingüística. Competència d’aprendre a 

aprendre. 

3.3.1. Analitza les propietats textuals 
per mitjà del comentari pragmàtic de 
textos. 

• Explica l’origen i l’evolució 
de les distintes llengües d’Espanya 
i les seues principals varietats 
diatòpiques. 
• Analitza els trets 
característics de les distintes llengües 
d’Espanya a través de manifestacions 
orals i escrites per a reconéixer la 
diversitat lingüística. 

3.5.1. Explica les varietats de la llengua 
atenent els registres lingüístics i la 
utilització de l’estàndard. 

• Dialectes: origen 
i evolució (p. 87: activitats 1 i 2). 
• Dialectes: anàlisi 
i reconeixement de trets dialectals (p. 
87: activitats 3 i 4). 
• Dialectes: 
registres i estàndard (p. 87: activitat 5; 
p. 101: activitat 5). 

 

 

 

 Competència social i cívica. 

Consciència i expressió 

cultural. 

  

 

Bloc IV. Educació literària. 



 

 

Continguts Criteris d’avaluació i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Anàlisi i interpretació crítica de la 

literatura. El Segle d’Or. 

La novel·la cavalleresca: Curial e Güelfa i 

Tirant lo Blanch. 

4.1. Analitzar críticament textos narratius 
en prosa o en vers, d’autoria masculina o 
femenina, per a explicar l’evolució 
diacrònica de les formes literàries, per 
mitjà de la realització de treballs de síntesi 
que presenten la literatura com un 
producte lligat al seu context històric i 
cultural. 

4.1.2. Analitza críticament textos narratius 
en prosa o en vers, d’autoria masculina o 
femenina, per a explicar l’evolució 
diacrònica de les formes literàries, per 
mitjà de treballs que presenten la 
literatura com un producte lligat al seu 
context històric i cultural. 

• Anàlisi de textos (p. 
100: activitats 6, 7 i 8; p. 102: activitats 7 i 
8). 



 

 

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. 

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

lingüística. Competència d’aprendre a 

aprendre. 

Sentit d’iniciativa i 

emprenedoria. Consciència i 

expressió cultural. 

• Justifica la vinculació del 
text al seu context, la pertinença a un 
gènere literari determinat. 
• Analitza la forma i el contingut 
d’obres completes o fragments. 
• Descobreix la intenció de 
l’autor en obres completes o 
fragments. 
• Reconeix l’evolució de temes 
i tòpics en relació amb altres 
disciplines. 
• Expressa raonadament les 
conclusions extretes per mitjà de 
l’elaboració de textos estructurats. 

• Vinculació del text 
amb el context i el gènere (p. 100: 
activitats 1-5; p. 102: activitats 7 i 8). 
• Forma i contingut de 
les obres (p. 100: activitats 6 i 8; p. 102: 
activitats 7 i 8). 
• Intenció de l’autor 
en les obres (p. 100: activitat 7; p. 102: 
activitat 7). 
• Evolució de temes 
i tòpics (p. 100: activitats 2-5; p. 102). 
• Expressió de les 
conclusions a través de textos (p. 100: 
activitats 1-8; p. 102: activitats 7 i 8). 

 

 

Unitat 5
 

Els joves i el seu temps 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 
 

Continguts Criteris d’avaluació i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 
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. 

1.1. Analitzar els elements de la 
situació comunicativa, les propietats 
textuals i la informació no verbal de 
textos orals, utilitzant les estratègies 
de comprensió oral i tècniques de 
retenció de la informació per a 
sintetitzar el contingut per escrit i 
reflexionar críticament. 

• Analitza els elements de 
la situació comunicativa, les 
propietats textuals i la informació no 
verbal de textos orals. 
• Sintetitza per escrit el 
contingut de textos orals. 

Anàlisi d’elements de l’oral (p. 104: 
activitat 1; p. 111: activitats 2, 3, 5, 6 i 7; 
p. 115: 
activitat 10; p. 125: activitats 4-7; p. 126: 
activitat 14). 

Síntesi de textos orals o de textos amb 
presència de l’oral (p. 111: activitats 2, 3, 
5, 6 i 7; p. 126: activitat 14). 

Estudi, aplicació i avaluació de les 1.3. Buscar i seleccionar informació sobre 1.3.1. Busca informació sobre els entorns Informació sobre l’entorn laboral vinculat a 
estratègies del procés d’elaboració de la els entorns laborals, professions i estudis laborals, professions i estudis vinculats als la llengua i a l’estudi de la llengua (p. 106: 

presentació oral. vinculats als coneixements del nivell coneixements del nivell educatiu. activitat 1; p. 108: activitat 5; p. 109: 

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

educatiu. 
1.3.2. Analitza els coneixements, 
habilitats i competències dels 
estudis i 

activitats 9, 10, 16 i 17; p. 125: activitats 1 i 

4). Aplicació dels recursos no verbals. Competència en comunicació lingüística. professions vinculats als coneixements 

del nivell educatiu. 

Anàlisi dels coneixements, habilitats i 

competències relacionats amb l’entorn 
Estudi i ús dels mecanismes de citació. Competència d’aprendre a aprendre.  professional i els estudis sobre la llengua (p. 

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

Sentit d’iniciativa i 

emprenedoria. Competència 

social i cívica. 

 106: activitat 1; p. 108: activitat 5; p. 109: 

activitats 9, 10, 16 i 17; p. 125: activitats 1 i 
4). 

Coneixement dels estudis i professions 

vinculats als coneixements de l’àrea. 

Consciència i expressió cultural.   
Aplicació de les estratègies d’expressió    

 

 

 
oral. 

Ús de l’estàndard formal i de 
lèxic especialitzat. 

   

 

 
Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 

 



 

 

Continguts Criteris d’avaluació i competències clau Estàndards 
d’aprenentatge 

Descriptors i activitats 

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. 

• Interpretar textos a través 
de l’anàlisi dels elements de la situació 
comunicativa i dels trets propis del 
tipus de text i del gènere, amb la 
finalitat de sintetitzar el contingut. 
• Escriure, amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció, textos 
adequats al nivell educatiu, aplicant les 
estratègies del procés de producció 
escrita. 

• Analitza els elements de 
la situació comunicativa i de les 
característiques pròpies del tipus de 
text i del gènere de textos. 
• Sintetitza de forma 
crítica el contingut de textos 
utilitzant les estratègies de 
comprensió lectora. 
• Escriu, amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció, textos 
expositius de l’àmbit acadèmic. 
• Escriu textos expositius 
utilitzant estructures i recursos 
adequats al tipus de text i a la 
situació de comunicació. 
• Escriu textos expositius 
aplicant les estratègies del procés de 
producció escrita. 

Anàlisi de textos (p. 104: activitat 1; p. 105: 
activitat 8; p. 108: activitat 2 i 5; p. 109: 
activitats 9-17; p. 111: activitat 7; p. 125: 
activitats 1-5). 

Síntesi del contingut de textos (p. 
105: activitats 1-8; p. 108: activitat 2; 
p. 109: 
activitat 10-13; p. 111: activitat 7; p. 125: 
activitats 2 i 3). 

Escriptura de textos respectant les 
propietats textuals (p. 106: activitat 1; p. 
109: activitats 9-17; p. 124: activitats 7 i 8; 
p. 
125: activitats 1-7; p. 126: activitat 14). 

Escriptura de textos utilitzant 
estructures i recursos adequats al tipus 
de text (p. 106: activitat 1; p. 109: 
activitats 9-17; p. 124: 
activitats 7 i 8; p. 125: activitats 1-7; p. 126: 
activitat 14). 

Escriptura de textos aplicant procés de 
producció escrita (p. 106: activitat 1; p. 
109: 
activitats 9-17; p. 124: activitats 7 i 8; p. 
125: 
activitats 1-7; p. 126: activitat 14). 

Aplicació dels coneixements sobre 2.4. Realitzar projectes d’investigació 2.4.1. Realitza projectes d’investigació per Projecte de redacció d’un text (p. 106: 

 

 

 
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. 

acadèmica per a obtindre com a 
producte final un text escrit adequat, 
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. 

 

 
Competència en comunicació 

lingüística. Competència d’aprendre a 

aprendre. 

Sentit d’iniciativa i emprenedoria. 

a obtindre com a producte final un 
text escrit adequat, coherent, 
cohesionat, amb correcció, en el qual 
predominen les seqüències textuals 
expositives i que respecte les normes 
de presentació de treballs escrits. 

• Realitza projectes seguint 
les fases del procés d’elaboració d’un 
projecte d’investigació. 

• Escriu, com a producte 
final d’un projecte d’investigació, un 
text expositiu utilitzant un lèxic precís 
i especialitzat. 

activitat 1). 

Seguiment de les fases del procés 
d’elaboració del projecte (p. 106: activitat 
1). 

Escriptura del text final d’un projecte 
(p. 106: activitat 1). 

 

 
Bloc III. Coneixement de la llengua. 

 

Continguts Criteris d’avaluació i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Reconeixement i explicació d’estructures 3.1. Caracteritzar les categories 3.1.1. Caracteritza morfològicament les Caracterització morfològica de les 
categories 

sintàctiques simples i complexes, així 
com 

gramaticals flexives; explicar els categories gramaticals. gramaticals (p. 115: activitats 1-10; p. 116: 



 

 

de les funcions sintàctiques que 

exerceixen les paraules i els grups 
de paraules. 

Classificació de l’oració segons la natura 

procediments morfològics de formació de 

paraules. 

3.2. Analitzar 
morfosintàcticament oracions 
compostes. 

• Caracteritza 
sintàcticament les categories 
gramaticals. 
• Caracteritza 
semànticament les categories 
gramaticals. 

activitats 3 i 4; p. 118: activitats 1, 2, 3 i 7; 
p. 

126: activitats 11 i 13). 

Caracterització sintàctica de les 
categories gramaticals (p. 108: 
activitats 6-8; p. 113: 
activitats 1-8; p. 116: activitats 2-4; p. 125: 

 

 

 
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. 

 3.1.5. Explica els procediments 
morfològics de formació de 
paraules. 

• Analitza 
morfosintàcticament oracions 
compostes i les classifica segons la 
naturalesa dels seus predicats. 
• Analitza 
morfosintàcticament oracions 
compostes i les classifica segons les 
seues modalitats oracionals. 

activitat 8; p. 126: activitats 9 i 10). 

Caracterització semàntica de les 
categories gramaticals (p. 108: activitats 
1-5; p. 116: 
activitats 1-5; p. 118: activitats 4, 5, 6 i 8; p. 
126: activitat 12). 

Formació de paraules (p. 105: activitat 3; 
p. 116: activitats 1-5; p. 118: activitats 1-
8; p. 
126: activitats 12 i 13). 

Anàlisi morfosintàctic d’oracions (p. 108: 
activitats 7 i 8; p. 113: activitats 1-8; p. 
125: 
activitat 8; p. 126: activitats 9 i 10). 

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. 

• Analitzar les propietats 
textuals per mitjà del comentari 
pragmàtic de textos. 
• Explicar les principals 
varietats diatòpiques de les distintes 
llengües d’Espanya; analitzar els seus 
trets característics a través de 
manifestacions orals i escrites. 

3.3.1. Analitza les propietats textuals 
per mitjà del comentari pragmàtic de 
textos, per a aplicar-les en l’elaboració 
de textos i millorar l’expressió oral i 
escrita. 

• Explica l’origen i 
l’evolució de les distintes llengües 
d’Espanya i les seues principals 
varietats diatòpiques. 
• Analitza els trets 
característics de les distintes llengües 
d’Espanya a través de manifestacions 
orals i escrites. 

Comentari de textos: propietats textuals 
(p. 105: activitat 8; p. 109: activitats 9-
17; p. 
125: activitats 1-5). 

Dialectes: trets (p. 111: activitats 1-7; p. 
125: 
activitat 6). 

Reconeixement dels dialectes en textos 
orals i escrits (p. 111: activitats 2-7; p. 
125: 
activitats 6 i 7; p. 126: activitat 14). 

Reconeixement de la 
realitat plurilingüística 
d’Espanya. 

Identificació de les varietats de la 
llengua, atenent l’ús d’arcaismes, la 
diferència 

3.5. Explicar les varietats de la 
llengua atenent els registres 
lingüístics i la utilització de 
l’estàndard. 

3.5.1. Explica les varietats de la 
llengua atenent els registres 
lingüístics i la utilització de 
l’estàndard en produccions 
lingüístiques de contextos formals i 
no 

Dialectes: registres i estàndard (p. 
111: activitat 4; p. 123: activitat 4; p. 
125: 
activitat 7). 

Reconeixement de col·loquialismes, etc. (p 

 

 

 
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. 

Competència en comunicació 

lingüística. Competència d’aprendre a 

aprendre. 

Competència social i cívica. 

Sentit d’iniciativa i 

emprenedoria. Consciència i 

expressió cultural. 

formals. 

3.5.2. Reconeix col·loquialismes i 
imprecisions en produccions 
lingüístiques de contextos formals i no 
formals. 

111: activitats 2-7; p. 123: activitat 4; p. 
125: 

activitats 6 i 7). 

 

 
Bloc IV. Educació literària. 

 



 

 

Continguts Criteris d’avaluació i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Anàlisi i interpretació crítica de 
la literatura. 

El Segle d’Or. 

La poesia lírica i la poesia satírica. 

4.1. Analitzar críticament textos 
lírics, narratius i didàctics, en prosa 
i en vers, d’autoria masculina o 
femenina, per a explicar l’evolució 
diacrònica de les formes literàries. 

• Analitza críticament 
textos lírics d’autoria masculina o 
femenina. 
• Analitza críticament textos 
narratius en prosa i en vers, d’autoria 
masculina o femenina. 
4.1.4. Analitza críticament textos 
didàctics, en prosa i en vers, 
d’autoria masculina o femenina. 

Anàlisi de textos lírics (p. 124: 
activitats 6 i 7; p. 126: activitat 14). 

Anàlisi de textos narratius (p. 
124: activitats 5 i 8). 

Anàlisi de textos didàctics (p. 
123: activitat 4; p. 124: 
activitat 8). 

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. 

4.2. Interpretar, utilitzant les 
tècniques del comentari literari, obres 
completes o fragments; justificar la 
vinculació del text amb el context i la 
seua pertinença a un gènere literari 
determinat; analitzar la forma i el 
contingut; descobrir la intenció de 
l’autor; reconéixer l’evolució de temes 
i tòpics en relació amb altres 
disciplines, i expressar raonadament 
les conclusions extretes per mitjà de 
l’elaboració de textos estructurats. 

• Justifica la vinculació del 
text al seu context, la pertinença a un 
gènere literari determinat en obres 
completes o fragments. 
• Analitza la forma i el 
contingut d’obres completes o 
fragments. 
• Descobreix la intenció de 
l’autor en obres completes o 
fragments. 
• Reconeix l’evolució de 
temes i tòpics en relació amb altres 
disciplines en obres completes o 
fragments. 

Justificació de la vinculació del text 
amb el context i el gènere (p. 123: 
activitats 1-4; 
p. 124: activitat 5; p. 126: activitat 14). 

Anàlisi de la forma i el contingut (p. 
123: activitats 5-8; p. 126: activitat 
14). 

Intenció de l’autor (p. 123: activitat 
4; p. 124: activitats 5-8; p. 126: 
activitat 14). 

Evolució de temes i tòpics (p. 123: 
activitat 3; p. 124: activitats 5 i 6; p. 
126: 
activitat 14). 

Expressió mitjançant textos de les 

 

 

 

Relació amb altres disciplines. Competència en comunicació 

lingüística. Competència d’aprendre a 

aprendre. 

Consciència i expressió cultural. 

4.2.5. Expressa raonadament les 
conclusions extretes per mitjà 
de l’elaboració de textos 
estructurats. 

conclusions (p. 123: activitats 1-4; p. 124: 
activitats 5-8; p. 126: activitat 14). 

 

 

 



 

 

Unitat 6
 

Les coses com són 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 
 

Continguts Criteris d’avaluació i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

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. 

1.1. Analitzar els elements de la 
situació comunicativa, les propietats 
textuals i la informació no verbal de 
textos orals, utilitzant les estratègies 
de comprensió oral i tècniques de 
retenció de la informació per a 
sintetitzar el contingut per escrit i 
reflexionar críticament. 

 

 
Competència en comunicació 

lingüística. Competència d’aprendre a 

aprendre. 

Consciència i expressió cultural. 

• Analitza els elements de 
la situació comunicativa, les 
propietats textuals i la informació no 
verbal de textos orals. 
• Sintetitza per escrit de 
forma crítica el contingut de textos 
orals utilitzant les estratègies de 
comprensió oral i les tècniques de 
retenció de la informació. 

Anàlisi d’elements de l’oral (p. 128: 
activitats 1 i 2; p. 135: activitats 1 i 3; p. 
142: activitats 
1 i 2). 

Síntesi de textos orals (p. 135: activitats 
1 i 3). 



 

 

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. 

   

 

 
Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 

 

Continguts Criteris d’avaluació i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

 

 

 

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. 

2.1. Interpretar textos a través de 
l’anàlisi dels elements de la situació 
comunicativa i dels trets popis del 
tipus de text i del gènere, aplicant les 
estratègies de comprensió lectora, 
amb la finalitat de sintetitzar el 
contingut i interpretar-los críticament. 

• Analitza els elements de la 
situació comunicativa i dels trets 
propis del tipus de text i del gènere de 
textos. 
• Sintetitza de forma 
crítica el contingut de textos 
utilitzant les estratègies de 
comprensió lectora. 

Anàlisi d’elements de textos escrits (p. 
129: activitats 1 i 2; p. 132: activitats 5 i 6; 
p. 133: 
activitats 7-14; p. 135: activitat 4; p. 149: 
activitats 1-4). 

Síntesi del contingut de textos (p. 129: 
activitats 1-8; p. 132: activitats 5 i 6; p. 
133: 
activitats 7-14; p. 135: activitat 4; p. 149: 
activitats 1-6). 



 

 

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. 

2.2. Escriure, amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció, textos, 
aplicant les estratègies del procés de 
producció escrita. 

 

 
Competència en comunicació 

lingüística. Competència d’aprendre a 

aprendre. 

Sentit d’iniciativa i emprenedoria. 

• Escriu, amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció, textos. 
• Utilitzant estructures 
pròpies de la tipologia i els recursos 
expressius adequats a la situació de 
comunicació. 
• Aplicant les estratègies 
del procés de producció escrita. 

Escriptura de textos respectant les 
propietats textuals (p. 130: activitat 1; p. 
132: activitats 5 i 6; p. 133: activitats 7-14; 
p. 
149: activitat 6; p. 150: activitats 16 i 17). 

Escriptura de textos utilitzant 
estructures adequades a la tipologia i 
els recursos (p. 130: activitat 1; p. 132: 
activitats 5 i 6; p. 
133: activitats 7-14; p. 149: activitat 6; p. 

150: activitats 16 i 17). 

Escriptura de textos aplicant les 
estratègies del procés de producció 
escrita (p. 130: activitat 1; p. 132: 
activitats 5 i 6; p. 133: 
activitats 7-14; p. 149: activitat 6; p. 150: 
activitats 16 i 17). 

 

 
Bloc III. Coneixement de la llengua. 

 

Continguts Criteris d’avaluació i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

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 

• Caracteritzar 
morfològicament, sintàcticament i 
semànticament les categories 
gramaticals flexives; explicar els 
procediments morfològics de formació 
de paraules. 
• Analitzar 
morfosintàcticament oracions 
compostes i classificar-les segons 
la naturalesa dels predicats i 
segons les modalitats oracionals. 

• Caracteritza 
morfològicament les categories 
gramaticals. 
• Caracteritza 
sintàcticament les categories 
gramaticals. 
• Caracteritza 
semànticament les categories 
gramaticals. 
3.1.5. Explica els procediments 
morfològics de formació de 
paraules. 

Morfologia (p. 139: activitats 1-7; p. 142: 
activitats 3-7; p. 149: activitats 9 i 10; p. 
150: 

activitats 14 i 15). 

Sintaxi (p. 132: activitat 4; p. 137: activitats 
1-10; p. 142: activitat 8; p. 149: activitats 7 i 

8; p. 150: activitat 13). 

Semàntica (p. 132: activitats 1-3; p. 140: 
activitats 1-4; p. 149: activitat 11).  

 

 



 

 

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. 

3.3. Analitzar les propietats textuals 
per mitjà del comentari pragmàtic de 
textos. 

• Analitza 
morfosintàcticament oracions 
compostes i les classifica segons la 
naturalesa dels predicats. 

• Analitza 
morfosintàcticament oracions 
compostes i les classifica segons les 
modalitats oracionals. 
3.3.1. Analitza les propietats textuals 
per mitjà del comentari pragmàtic de 
textos. 

Formació de paraules (p. 140: activitats 1-4; 

p. 149: activitat 12). 

Anàlisi morfosintàctica (p. 137: 1-10; p. 
149: 
activitats 7 i 8). 

Comentari de textos (p. 132: activitats 5 i 6; 
p. 133: activitats 7-14; p. 149: activitats 1-4; 

p. 150: activitat 18). 

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. 

• Explicar les principals 
varietats diatòpiques de les llengües 
d’Espanya; analitzar els seus trets 
característics a través de 
manifestacions orals i escrites. 
• Explicar les varietats de 
la llengua atenent els registres 
lingüístics i la utilització de 
l’estàndard. 

 

 
Competència en comunicació 

lingüística. Competència d’aprendre a 

aprendre. 

Sentit d’iniciativa i 

emprenedoria. Competència 

social i cívica. 

Consciència i expressió cultural. 

• Explica l’origen i 
l’evolució de les distintes llengües 
d’Espanya i les seues principals 
varietats diatòpiques. 
• Analitza els trets 
característics de les distintes llengües 
d’Espanya a través de manifestacions 
orals i escrites. 
3.5.1. Explica les varietats de la 
llengua atenent els registres 
lingüístics i la utilització de 
l’estàndard. 

Dialectes (p. 135: activitats 1-4; p. 149: 
activitats 5 i 6). 

Trets dialectals en textos orals i escrits 
(p. 135: activitats 1-4; p. 149: activitat 
5). 

Dialectes: registres lingüístics i estàndard 
(p. 135: activitat 4; p. 149: activitats 5 i 6). 

 

 

Bloc IV. Educació literària. 
 

 

Continguts Criteris d’avaluació i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Anàlisi i interpretació crítica 
de la literatura. 

4.1. Analitzar críticament textos lírics, 
narratius i dramàtics, en prosa i en 
vers, 

4.1.1. Analitza críticament textos 
lírics d’autoria masculina o 
femenina. 

Anàlisi de lírica (p. 147: 6 i 8; p. 148: 
activitat 
11). 



 

 

 

 

 
El Segle d’Or. 

La literatura religiosa: sor Isabel 
de Villena. 

La valenciana prosa. Roís de Corella. 

Formes dramàtiques medievals: El 
Misteri d’Elx. 

d’autoria masculina o femenina, 
per a explicar l’evolució diacrònica 
de les formes literàries. 

• Analitza críticament 
textos narratius en prosa i en vers, 
d’autoria masculina o femenina. 

• Analitza críticament 
textos dramàtics, en prosa i en vers, 
d’autoria masculina o femenina. 

Anàlisi de narrativa (p. 147: activitat 8; 
p. 148: activitat 10; p. 150: activitats 16 
i 18). 

Anàlisi de teatre (p. 147: activitats 7 i 8; 
p. 150: activitat 17). 

Anàlisi i interpretació d’obres completes o 4.2. Interpretar, utilitzant les tècniques 4.2.1. Justifica la vinculació del text al Vinculació al context i al gènere (p. 146: 
fragments tenint en compte els aspectes del comentari literari, obres completes o context, la pertinença a un gènere literari activitats 1-3; p. 147: activitats 6, 7 i 9; p. 

següents: fragments; justificar la vinculació del text en obres completes o fragments. 148: activitat 10; p. 150: activitats 16-18). 

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

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

amb el context i la pertinença a un gènere 

literari; analitzar la forma i el 
contingut; descobrir la intenció de 
l’autor; reconéixer l’evolució de temes 
i tòpics en relació amb altres 
disciplines, i expressar 

• Analitza la forma i el 
contingut d’obres completes o 
fragments. 
• Descobreix la intenció de 
l’autor en obres completes o 
fragments. 

Forma i contingut de les obres (p. 146: 
activitats 4 i 5; p. 147: activitats 6, 8 i 9; 
p. 
148: activitats 10 i 11; p. 150: activitats 16- 
18). 

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

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

raonadament les conclusions extretes 

mitjançant textos estructurats. 
 

 
Competència en comunicació 

lingüística. Competència d’aprendre a 

aprendre. 

• Reconeix l’evolució de 
temes i tòpics en relació amb altres 
disciplines en obres completes i 
fragments. 
• Expressa 
raonadament les conclusions 
extretes mitjançant l’elaboració 
de textos estructurats. 

Intenció de l’autor (p. 146: activitat 4; p. 
147: activitat 9; p. 148: activitats 10 i 11; 
p. 

150: activitats 16-18). 

Evolució de temes i tòpics (p. 146: 
activitats 1-3; p. 147: activitats 7 i 9; p. 
148: activitat 
10; p. 150: activitats 16-18). 

 Sentit d’iniciativa i emprenedoria.  Expressió de les conclusions en textos (p. 

 Consciència i expressió cultural.  146: activitats 1-5; p. 147: activitats 6-9; p. 

148: activitats 10 i 11; p. 150: activitats 16-    18). 

 

 

 

Unitat 7
 

Espectacles de la natura 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 
 

Continguts Criteris d’avaluació i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

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. 

1.1. Analitzar els elements de la 
situació comunicativa, les propietats 
textuals i la informació no verbal de 
textos orals, utilitzant les estratègies 
de comprensió oral i tècniques de 
retenció de la informació per a 
sintetitzar el contingut per escrit i 
reflexionar críticament. 

1.1.1. Analitza els elements de la 
situació comunicativa, les propietats 
textuals i la informació no verbal de 
textos orals. 

Anàlisi d’elements de l’oral (p. 152: 
activitat 1; p. 166: activitats 1, 4, 6 i 7; p. 
173: 
activitat 3). 



 

 

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. 

1.3. Buscar i seleccionar informació 
sobre els entorns laborals, professions 
i estudis vinculats als coneixements del 
nivell educatiu. 

 

 
Competència en comunicació 

lingüística. Competència d’aprendre a 

aprendre. 

Sentit d’iniciativa i emprenedoria. 

• Busca i selecciona 
informació sobre les professions i 
estudis vinculats als coneixements del 
nivell educatiu. 
• Analitza els 
coneixements, habilitats i 
competències dels estudis i 
professions vinculats als 
coneixements del nivell educatiu. 

Informació sobre entorns professionals 
(p. 153: activitat 1; p. 154: activitat 1; p. 
156: 
activitat 4; p. 159: activitat 5). 

Anàlisi sobre coneixements i 
competències (p. 153: activitat 1; p. 154: 
activitat 1; p. 156: 
activitat 4; p. 159: activitat 5). 

 
Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure.



 

 

 

 

 

Continguts Criteris 
d’avaluació i 
competències clau 

Estàndards 
d’aprenentatge 

Descriptors i 
activitats 



 

 

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. 

2.1. Interpretar 
textos escrits a 
través de l’anàlisi 
dels elements de la 
situació 
comunicativa i dels 
trets propis del 
tipus de text i del 
gènere amb la 
finalitat de 
sintetitzar el 
contingut i 
interpretar-los 
críticament. 

• Analitza els 
elements de la 
situació comunicativa 
i dels trets propis del 
tipus de text i del 
gènere. 

• Sintetitza el 
contingut de textos 
escrits. 

Anàlisi d’elements de 
textos (p. 152: activitat 
1; p. 153: activitats 1-3; 
p. 157: activitats 12- 
21; p. 173: activitats 1-3; 
p. 174: activitats 4 i 

5). 

Síntesi del 
contingut de 
textos (p. 152: 
activitat 1; p. 153: 
activitats 1-3; p. 
157: 
activitats 12-21; p. 173: 
activitats 1-3; p. 174: 

activitats 4 i 5). 



 

 

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 

2.2. Escriure, 
amb adequació, 
coherència, 
cohesió i 
correcció, 
textos. 

2.4. Realitzar 
projectes 
d’investigació 
acadèmica amb 
sentit crític, seguint 
els fases del procés 
d’elaboració d’un 
projecte, per a 
obtenir com a 
producte final un 
text escrit adequat, 
coherent, 
cohesionat, amb 
correcció, amb un 
lèxic precís i 
especialitzat, i que 
respecte les normes 
de presentació de 
treballs escrits. 

 

 
Competència 

en comunicació 

lingüística. 

Competència 

d’aprendre a 

aprendre. 

Sentit d’iniciativa i 
emprenedoria. 

• Escriu, 
amb adequació, 
coherència, cohesió 
i correcció, textos. 
• Utilitzant 
estructures pròpies de 
la tipologia i els 
recursos expressius 
adequats a la situació 
de comunicació. 
• Aplicant les 
estratègies del 
procés de producció 
escrita. 
• Realitza 
projectes d’investigació 
amb sentit crític, sobre 
temes del currículum o 
de l’actualitat, per a 
obtindre com a 
producte final un text 
escrit adequat, 
coherent, cohesionat, 
amb correcció, i que 
respecte les normes de 
presentació de treballs 
escrits. 
• Realitza 
projectes seguint les 
fases del procés 
d’elaboració d’un 
projecte. 

Creació de textos 
respectant les 
propietats textuals (p. 
154: activitat 1; p. 157: 
activitats 
12-21; p. 159: activitat 
3). 

Creació de textos 
utilitzant estructures i 
recursos adequats a la 
situació comunicativa 
(p. 154: activitat 1; p. 
157: activitats 12-21; p. 
159: activitat 3). 

Creació de textos 
aplicant les estratègies 
del procés de producció 
escrita (p. 154: activitat 
1; p. 157: activitats 12-
21; p. 159: activitat 3). 

Recerca sobre un tema 
(p. 154: activitat 1). 

Realització d’un 
projecte de recerca 
seguint les fases del 
procés d’elaboració 
(p. 154: activitat 1). 

Redactar un text 
expositiu sobre el tema 
del 

 

 

 



 

 

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. 

 2.4.3. Escriu, com a 
producte final d’un 
projecte, un text 
expositiu, utilitzant un 
lèxic precís i especialitzat. 

projecte (p. 154: 
activitat 1). 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 



 

 

Continguts Criteris 
d’avaluació i 
competències 
clau 

Estàndards 
d’aprenentatge 

Descriptors i 
activitats 



 

 

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. 

• Caracter
itzar 
morfològicame
nt, 
sintàcticament 
i 
semànticament 
les categories 
gramaticals 
flexives; 
explicar els 
procediments 
morfològics de 
formació de 
paraules. 
• Analitzar 
morfosintàctica
ment oracions 
compostes i 
classificar-les 
segons la 
naturalesa dels 
predicats i 
segons les 
modalitats 
oracionals. 
• Analitzar 
les propietats 
textuals per mitjà 
del comentari 
pragmàtic de 
textos. 

 

 
Competència en 
comunicació 
lingüística. 

• Caracte
ritza 
morfològicamen
t les categories 
gramaticals. 
• Cara
cteritza 
sintàcticamen
t les 
categories 
gramaticals. 
• Carac
teritza 
semànticamen
t les categories 
gramaticals. 
• Analitza 
morfosintàcticament 
oracions compostes i 
les classifica segons la 
naturalesa dels 
predicats. 
• Analitza 
morfosintàcticament 
oracions compostes i 
les classifica segons 
les modalitats 
oracionals. 

3.3.1. Analitza les 
propietats textuals per 

Morfologia (p. 163: 
activitats 1-7; p. 166: 
activitats 2, 3 i 9; p. 174: 
activitats 7 i 10). 

Sintaxi (p. 156: activitats 
6-11; p. 161: 
activitats 1-10; p. 173: 
activitats 1 i 2; p. 174: 
activitat 6). 

Semàntica (p. 156: 
activitats 1-5; p. 164: 
activitats 1-4; p. 174: 
activitat 8). 

Anàlisi 
morfosintàctica 
d’oracions (p. 156: 
activitats 1-10; p. 
174: activitat 6). 

Comentari de textos (p. 
156: activitats 12-21; 
p. 173: activitats 1-3; p. 
174: activitats 4 i 5). 

 

 

 



 

 

Anàlisi de la cohesió textual. Competència 

d’aprendre a 

aprendre. 

Competència social i 

cívica. 

mitjà del comentari 
pragmàtic de textos. 

 

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. 

   

 

Bloc IV. Educció literària. 

Continguts Criteris d’avaluació i 
competències clau 

Estàndards 
d’aprenentatge 

Descriptors i activitats 

Anàlisi i interpretació 
crítica de la literatura. 

4.1. Analitzar críticament 
textos lírics, 

4.1.1. Analitza críticament 
textos lírics 

Anàlisi de textos lírics 
(p. 172: activitats 6 i 8; 

La literatura de l’edat 
moderna. 

El Renaixement del s. XVI: 
Joan Lluís Vives. 

narratius, dramàtics i 
didàctics, en prosa i en 

vers, d’autoria 
masculina o femenina, 
per a explicar 
l’evolució diacrònica 
de les formes 
literàries. 

d’autoria femenina o 
masculina, per a 

explicar l’evolució 
diacrònica de les 
formes literàries. 

4.1.3. Analitza 
críticament textos 
dramàtics, en prosa i en 
vers, d’autoria 
masculina o femenina, 
per a explicar l’evolució 
diacrònica 

p. 174: activitat 12). 

Anàlisi de textos 
dramàtics (p. 172: 
activitat 7). 

Anàlisi de textos 
didàctics (p. 172: 
activitat 8).   de les formes literàries.  



 

 

  4.1.4. Analitza críticament 
textos didàctics, 

 

  en prosa i en vers, 
d’autoria masculina o 

 

  femenina, per a explicar 
l’evolució diacrònica 

 

  de les formes literàries.  

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

4.2. Interpretar, 
utilitzant les 
tècniques del 
comentari literari, 
obres completes o 

4.2.1. Justifica la 
vinculació del text al 
seu context, la 
pertinença a un 
gènere literari 

Vinculació del text al 
context i al gènere (p. 

 

 

 

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. 

fragments; justificar la 
vinculació del text amb el 
context i la pertinença a 
un gènere literari; 
analitzar la forma i el 
contingut; descobrir la 
intenció de l’autor; 
reconéixer l’evolució de 
temes i tòpics en relació 
amb altres disciplines, i 
expressar raonadament 
les conclusions extretes 
per mitjà de l’elaboració 
de textos estructurats. 

 

 
Competència en 

comunicació lingüística. 

Competència d’aprendre 

a aprendre. 

Sentit d’iniciativa i 

emprenedoria. 

Consciència i 

expressió cultural. 

determinat en obres 
completes o fragments. 

• Analitza la 
forma i el contingut 
d’obres completes o 
fragments. 
• Descobr
eix la intenció de 
l’autor en obres 
completes o 
fragments. 
• Reconeix 
l’evolució de 
temes i tòpics en 
relació amb altres 
disciplines en 
obres completes o 
fragments. 
• Expressa 
raonadament les 
conclusions extretes 
per mitjà de 
l’elaboració de 
textos estructurats. 

171: activitats 1-5; p. 
172: activitats 6-8). 

Forma i 
contingut de 
les obres (p. 
172: activitats 
6-8; p. 174: 
activitat 12). 

Intenció de l’autor 
(p. 172: activitats 6-
8; p. 174: activitat 
12). 

Evolució de temes i 
tòpics (p. 171: 
activitat 1- 5; p. 172: 
activitats 6-8; p. 174: 
activitat 12). 

Elaboració de textos 
estructurats per a 
raonar les 
conclusions (p. 171: 
activitats 1-5; 
p. 172: activitats 6-8; p. 
174: activitat 12). 

 



 

 

 

 

Unitat 8
 

Temps de caminar 

 
Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 

 

Continguts Criteris d’avaluació 
i competències 
clau 

Estàndards 
d’aprenentatge 

Descriptors i 
activitats 

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. 

1.1. Analitzar els 
elements de la 
situació 
comunicativa, les 
propietats 
textuals i la 
informació no 
verbal de textos 
orals, utilitzant 
les estratègies de 
comprensió oral i 
tècniques de 
retenció de la 
informació per a 
sintetitzar el 
contingut per 
escrit i 
reflexionar 
críticament. 

 

 
Competència en 

comunicació 

lingüística. 

Competència 

d’aprendre a 

aprendre. 

1.1.1. Analitza els 
elements de la 
situació 
comunicativa, les 
propietats textuals i la 
informació no verbal 
de textos orals. 

Anàlisi d’elements de 
l’oral (p. 176: activitat 
1; p. 190: activitats 1, 2 
i 4). 

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. 

   

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 

 

Continguts Criteris d’avaluació i 
competències clau 

Estàndards 
d’aprenentatge 

Descriptors i 
activitats 

 

 



 

 

 

    

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. 

2.1. Interpretar 
textos escrits a 
través de l’anàlisi 
dels elements de 
la situació 
comunicativa i 
dels trets propis 
del tipus de text i 
del gènere amb la 
finalitat de 
sintetitzar el 
contingut i 
interpretar-los 
críticament. 

• Analitza 
els elements de la 
situació comunicativa i 
dels trets propis del 
tipus de text i del 
gènere. 
• Sintetit
za el contingut de 
textos escrits. 

Anàlisi 
d’elements de 
textos escrits (p. 
176: activitat 1; 
p. 177: activitats 
1 i 2; p. 181: 
activitats 9-16; p. 
197: activitats 2 i 3). 

Síntesi de textos 
(p. 177: activitats 
3-8; p. 181: 
activitats 9-16; p. 
197: activitats 1 i 
4). 



 

 

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. 

2.2. Escriure, amb 
adequació, 
coherència, cohesió 
i correcció, textos. 

 

 
Competència en 

comunicació 

lingüística. 

Competència 

d’aprendre a 

aprendre. 

Sentit d’iniciativa i 
emprenedoria. 

• Escriu, 
amb adequació, 
coherència, cohesió i 
correcció, textos. 
• Utilitzant 
estructures pròpies de 
la tipologia i els 
recursos expressius 
adequats a la situació 
de comunicació. 
• Aplicant 
les estratègies del 
procés de producció 
escrita. 

Escriptura de 
textos (p. 178: 
activitat 1; p. 181: 
activitats 9-16; p. 
183: activitats 2 i 
3; p. 
197: activitats 1-6). 

 

 

 
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. 

   

 

 
Bloc III. Coneixement de la llengua. 

 



 

 

Continguts Criteris d’avaluació i 
competències clau 

Estàndards 
d’aprenentatge 

Descriptors i 
activitats 



 

 

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. 

• Caracteritzar 
morfològicament, 
sintàcticament i 
semànticament les 
categories gramaticals 
flexives; explicar els 
procediments 
morfològics de 
formació de paraules. 
• Analitz
ar 
morfosintàcticam
ent oracions 
compostes i 
classificar-les 
segons la 
naturalesa dels 
predicats i 
segons les 
modalitats 
oracionals. 
• Analitzar 
les propietats textuals 
per mitjà del 
comentari pragmàtic 
de textos. 

• Caracteri
tza morfològicament 
les categories 
gramaticals. 
• Caract
eritza 
sintàcticament les 
categories 
gramaticals. 
• Caract
eritza 
semànticament les 
categories 
gramaticals. 
• Analitza 
morfosintàcticament 
oracions compostes i 
les classifica segons la 
naturalesa dels 
predicats. 
• Analitza 
morfosintàcticament 
oracions compostes i 
les classifica segons les 
modalitats oracionals. 

3.3.1. Analitza les propietats 
textuals per 

Morfologia (p. 187: 
activitats 1-7; p. 190: 
activitats 3, 4, 5, 8, 9 i 
11; p. 198: activitats 9 
i 11). 

Sintaxi (p. 180: 
activitats 6-8; p. 185: 
activitats 1-9; p. 190: 
activitat 6; p. 197: 

activitats 7 i 8). 

Semàntica (p. 180: 
activitats 1-5; p. 188: 
activitats 1-3; p. 198: 
activitat 10). 

Anàlisi 
morfosintàctica 
d’oracions (p. 185: 
activitats 2-9; p. 
197: activitats 7 i 
8). 

Comentari de textos (p. 
177: activitats 1 i 2; 
p. 181: activitats 9-16; 
p. 197: activitats 1-3). 

 

 

 
Anàlisi de 

l’adequació 

textual. Anàlisi 

de la cohesió 

textual. 

 mitjà del comentari 
pragmàtic de textos. 

 



 

 

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. 

• Explicar 
l’origen i l’evolució 
de les distintes 
llengües 
d’Espanya. 
• Explicar les 
varietats de la llengua 
segons registres, 
col·loquialismes, etc. 

 

 
Competència en 

comunicació 

lingüística. 

Competència 

d’aprendre a 

aprendre. 

Competència social i 
cívica. 

3.4.1. Explica 
l’origen i 
evolució de les 
distintes 
llengües 
d’Espanya. 

3.5.1. Explica les 
varietats de la 
llengua atenent 
registres lingüístics 
i la utilització de 
l’estàndard. 

Llengües 
romàniques (p. 
183: activitats 1-8; 
p. 190: activitats 
2, 7 i 10; p. 197: 
activitats 5 i 6). 

Refranys (p. 188: 
activitats 1-4; p. 
198: 
activitat 10). 

 

 
Bloc IV. Educació literària. 

 

Continguts Criteris d’avaluació i 
competències clau 

Estàndards 
d’aprenentatge 

Descriptors i 
activitats 

Anàlisi i interpretació 
crítica de la 

4.1. Analitzar 
críticament textos lírics i 

4.1.1. Analitza críticament 
textos lírics 

Anàlisi de textos lírics (p. 
196: activitats 5 i 8; 

literatura. narratius, en prosa i en 
vers, d’autoria 

d’autoria femenina o 
masculina, per a 

p. 198: activitat 12). 



 

 

La literatura 

de l’edat 

moderna. El 

barroc en el 

s. XVII. 

masculina o femenina, 
per a explicar 

l’evolució 
diacrònica 
de les 
formes 
literàries. 

explicar l’evolució 
diacrònica de les 

formes literàries. 

4.1.2. Analitza críticament 
textos 

Anàlisi de textos 
narratius (p. 196: 
activitats 6 i 7). 

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

 narratius en prosa i en 
vers, d’autoria masculina o 
femenina per explicar 
l’evolució diacrònica de les 
formes literàries. 

 

    

    

    



 

 

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

4.2. Interpretar, 
utilitzant les 
tècniques del 
comentari literari, 
obres completes o 
fragments; 
justificar la 
vinculació del text 

4.2.1. Justifica la 
vinculació del text al 
seu context, la 
pertinença a un 
gènere literari 
determinat en obres 
completes o 

Vinculació del text al 
context i al gènere (p. 
195: activitats 1 i 2; p. 
196: activitats 3, 5, 6 i 
7; p. 198: activitat 12). 

 

 

 
-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. 

amb el context i la 
pertinença a un gènere 
literari; analitzar la 
forma i el contingut; 
descobrir la intenció de 
l’autor; reconéixer 
l’evolució de temes i 
tòpics en relació amb 
altres disciplines, i 
expressar raonadament 
les conclusions extretes 
per mitjà de l’elaboració 
de textos estructurats. 

 

 
Competència en 

comunicació 

lingüística. 

Competència 

d’aprendre a aprendre. 

Sentit 

d’iniciativa i 

emprenedoria. 

Consciència i 

expressió 

cultural. 

fragments. 

• Analit
za la forma i el 
contingut d’obres 
completes o 
fragments. 
• Descobreix 
la intenció de l’autor en 
obres completes o 
fragments. 
• Reconeix 
l’evolució de temes i 
tòpics en relació amb 
altres disciplines en 
obres completes o 
fragments. 
• Expr
essa 
raonadament les 
conclusions 
extretes per 
mitjà de 
l’elaboració de 
textos 
estructurats. 

Forma i 
contingut de 
les obres (p. 
196: 
activitats 4-
8; p. 198: 
activitat 12). 

Intenció de 
l’autor (p. 196: 
activitats 4-8; p. 
198: activitat 12). 

Evolució de tòpics 
i temes (p. 195: 
activitats 1 i 2; p. 
196: activitats 3-
8; p. 198: activitat 
12). 

Elaboració de 
textos per a 
expressar les 
conclusions (p. 
195: activitats 1 
i 2; p. 196: 
activitats 3-8; p. 
198: activitat 12). 

 

 

 

Unitat 9
 
L’era de la informació 



 

 

 
Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 

 

Continguts Criteris d’avaluació 
i competències 
clau 

Estàndards 
d’aprenentatge 

Descriptors i 
activitats 

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. 

1.1. Analitzar els 
elements de la 
situació 
comunicativa, les 
propietats 
textuals i la 
informació no 
verbal de textos 
orals, utilitzant 
les estratègies de 
comprensió oral i 
tècniques de 
retenció de la 
informació per a 
sintetitzar el 
contingut per 
escrit i 
reflexionar 
críticament. 

 

 
Competència en 

comunicació 

lingüística. 

Competència 

d’aprendre a 

aprendre. 

1.1.1. Analitza els 
elements de la 
situació 
comunicativa, les 
propietats textuals i la 
informació no verbal 
de textos orals. 

Anàlisi d’elements de 
l’oral (p. 176: activitat 
1; p. 190: activitats 1, 2 
i 4). 



 

 

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. 

   

 

 
Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 

 

Continguts Criteris d’avaluació i 
competències clau 

Estàndards 
d’aprenentatge 

Descriptors i 
activitats 

 

 

 



 

 

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. 

2.1. Interpretar 
textos escrits a 
través de l’anàlisi 
dels elements de 
la situació 
comunicativa i 
dels trets propis 
del tipus de text i 
del gènere amb la 
finalitat de 
sintetitzar el 
contingut i 
interpretar-los 
críticament. 

• Analitza 
els elements de la 
situació comunicativa i 
dels trets propis del 
tipus de text i del 
gènere. 
• Sintetit
za el contingut de 
textos escrits. 

Anàlisi 
d’elements de 
textos escrits (p. 
176: activitat 1; 
p. 177: activitats 
1 i 2; p. 181: 
activitats 9-16; p. 
197: activitats 2 i 3). 

Síntesi de textos 
(p. 177: activitats 
3-8; p. 181: 
activitats 9-16; p. 
197: activitats 1 i 
4). 

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. 

2.2. Escriure, amb 
adequació, 
coherència, cohesió 
i correcció, textos. 

 

 
Competència en 

comunicació 

lingüística. 

Competència 

d’aprendre a 

aprendre. 

Sentit d’iniciativa i 
emprenedoria. 

• Escriu, 
amb adequació, 
coherència, cohesió i 
correcció, textos. 
• Utilitzant 
estructures pròpies de 
la tipologia i els 
recursos expressius 
adequats a la situació 
de comunicació. 
• Aplicant 
les estratègies del 
procés de producció 
escrita. 

Escriptura de 
textos (p. 178: 
activitat 1; p. 181: 
activitats 9-16; p. 
183: activitats 2 i 
3; p. 
197: activitats 1-6). 

 

 

 



 

 

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. 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloc III. Coneixement de la llengua. 

 



 

 

Continguts Criteris d’avaluació i 
competències clau 

Estàndards 
d’aprenentatge 

Descriptors i 
activitats 



 

 

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. 

• Caracteritzar 
morfològicament, 
sintàcticament i 
semànticament les 
categories gramaticals 
flexives; explicar els 
procediments 
morfològics de 
formació de paraules. 
• Analitz
ar 
morfosintàcticam
ent oracions 
compostes i 
classificar-les 
segons la 
naturalesa dels 
predicats i 
segons les 
modalitats 
oracionals. 
• Analitzar 
les propietats textuals 
per mitjà del 
comentari pragmàtic 
de textos. 

• Caracteri
tza morfològicament 
les categories 
gramaticals. 
• Caract
eritza 
sintàcticament les 
categories 
gramaticals. 
• Caract
eritza 
semànticament les 
categories 
gramaticals. 
• Analitza 
morfosintàcticament 
oracions compostes i 
les classifica segons la 
naturalesa dels 
predicats. 
• Analitza 
morfosintàcticament 
oracions compostes i 
les classifica segons les 
modalitats oracionals. 
3.3.1. Analitza les 
propietats textuals per 
mitjà del comentari 
pragmàtic de textos. 

Morfologia (p. 187: 
activitats 1-7; p. 190: 
activitats 3, 4, 5, 8, 9 i 
11; p. 198: activitats 9 

i 11). 

Sintaxi (p. 180: 
activitats 6-8; p. 185: 
activitats 1-9; p. 190: 
activitat 6; p. 197: 
activitats 7 i 8). 

Semàntica (p. 180: 
activitats 1-5; p. 188: 
activitats 1-3; p. 198: 
activitat 10). 

Anàlisi 
morfosintàctica 
d’oracions (p. 185: 
activitats 2-9; p. 
197: activitats 7 i 
8). 

Comentari de textos (p. 
177: activitats 1 i 2; 
p. 181: activitats 9-16; 
p. 197: activitats 1-3). 

 

 

 



 

 

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. 

• Explicar 
l’origen i l’evolució 
de les distintes 
llengües d’Espanya. 
• Explicar les 
varietats de la llengua 
segons registres, 
col·loquialismes, etc. 

 

 
Competència en 

comunicació 

lingüística. 

Competència 

d’aprendre a aprendre. 

Competència social i cívica. 

3.4.1. Explica 
l’origen i evolució 
de les distintes 
llengües 
d’Espanya. 

3.5.1. Explica les 
varietats de la 
llengua atenent 
registres lingüístics i 
la utilització de 
l’estàndard. 

Llengües romàniques 
(p. 183: activitats 1-
8; 
p. 190: activitats 2, 
7 i 10; p. 197: 
activitats 5 i 6). 

Refranys (p. 188: 
activitats 1-4; p. 198: 
activitat 10). 

 

 
Bloc IV. Educació literària. 

 



 

 

Continguts Criteris d’avaluació 
i competències clau 

Estàndards 
d’aprenentatge 

Descriptors i 
activitats 

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. 

4.1. Analitzar 
críticament 
textos lírics i 
narratius, en 
prosa i en 
vers, d’autoria 
masculina o 
femenina, per 
a explicar 
l’evolució 
diacrònica de 
les formes 
literàries. 

• Analit
za críticament 
textos lírics 
d’autoria 
femenina o 
masculina, per a 
explicar l’evolució 
diacrònica de les 
formes literàries. 
• Anali
tza críticament 
textos narratius 
en prosa i en 
vers, d’autoria 
masculina o 
femenina, per a 
explicar l’evolució 
diacrònica de les 
formes literàries. 

Anàlisi de textos lírics (p. 
196: activitats 5 i 8; 
p. 198: activitat 12). 

Anàlisi de textos 
narratius (p. 196: 
activitats 6 i 7). 

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

-Vinculació del text amb el 
context social, 

4.2. Interpretar, 
utilitzant les 
tècniques del 
comentari literari, 
obres completes 
o fragments; 
justificar la 
vinculació del text 
amb el context i la 
pertinença a un 
gènere literari; 
analitzar la forma 
i el contingut; 

4.2.1. Justifica la 
vinculació del text al 
seu context, la 
pertinença a un 
gènere literari 
determinat en obres 
completes o 
fragments. 

Vinculació del text al 
context i al gènere (p. 
195: activitats 1 i 2; p. 
196: activitats 3, 5, 6 i 
7; p. 198: activitat 12). 

Forma i contingut de les 
obres (p. 196: 

 

 

 



 

 

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. 

descobrir la intenció de 
l’autor; reconéixer 
l’evolució de temes i 
tòpics en relació amb 
altres disciplines, i 
expressar raonadament 
les conclusions extretes 
per mitjà de l’elaboració 
de textos estructurats. 

 

 
Competència en 

comunicació lingüística. 

Competència 

d’aprendre a aprendre. 

Sentit 

d’iniciativa i 

emprenedoria. 

Consciència i 

expressió 

cultural. 

• Analit
za la forma i el 
contingut d’obres 
completes o 
fragments. 

• Descobreix 
la intenció de l’autor en 
obres completes o 
fragments. 
• Reconeix 
l’evolució de temes i 
tòpics en relació amb 
altres disciplines en 
obres completes o 
fragments. 
• Expr
essa 
raonadament les 
conclusions 
extretes per 
mitjà de 
l’elaboració de 
textos 
estructurats. 

activitats 4-8; p. 
198: activitat 12). 

Intenció de 
l’autor (p. 196: 
activitats 4-8; p. 
198: activitat 
12). 

Evolució de 
tòpics i temes (p. 
195: activitats 1 i 
2; p. 196: 
activitats 3-8; p. 
198: activitat 
12). 

Elaboració de 
textos per a 
expressar les 
conclusions (p. 
195: activitats 
1 i 2; p. 196: 
activitats 3-8; p. 
198: activitat 12). 

 

5.3.Distribució	temporal	de	les	unitats	didàctiques	
 

 
L’àrea de Valencià: llengua i literatura, en ser una matèria de lliure configuració autonòmica amb rang 

semblant a les troncals, compta amb tres sessions setmanals durant el període lectiu. Convencionalment 
en un curs es donen aproximadament 105 sessions dividides en tres trimestres d’unes 35 hores cadascun. 

Considerant que la programació consta de nou unitats, s’ha planificat el treball incloent-ne tres 

en cada trimestre. Dedicarem deu sessions a cadascuna d’elles. La distribució dels diferents blocs de 
continguts treballats en aquestes deu sessions dependrà de les necessitats de l’alumnat. La resta de 

sessions estan dedicades a la realització d’activitats complementàries com extraescolars, lectura extensiva 
i/o activitats d’ampliació i reforç. 

 

 

• METODOLOGIA.	ORIENTACIONS	DIDÀCTIQUES	

• Metodologia general i específica. Recursos didàctics i  organitzatius 
 

 
Com a orientacions metodològiques generals que cal aplicar en l’ensenyament secundari, en primer lloc, es 
parteix de tres principis: Principi de Qualitat, Principi d’Esforç i Principi d’Eficàcia. 

A aquests principis bàsics cal afegir les fonts curriculars: sociològica, psicològica, pedagògica i 
epistemològica, tenint en compte que la font psicològica i la pedagògica constitueixen la base de la 

metodologia que seguirem. 

L’aprenentatge entés com a construcció de coneixements és el plantejament que rau en el 

desenvolupament d’aquesta programació didàctica. Es concep que l’alumne és agent actiu de la 
construcció dels coneixements i s’entén l’aprenentatge com l’apropiació d’uns sabers que 

s’interrelacionen amb uns coneixements adquirits, en un procés complex de construcció i reconstrucció. 
Aquest procés es desenvolupa en la interacció social que té lloc a l’aula entre el professor i els companys, 

i també en interacció amb els continguts a aprendre. 



 

 

L’aprenentatge ha de ser significatiu perquè l’alumne establisca vincles substantius i no arbitraris 
entre el nou contingut a aprendre i el que ja es troba en l’estructura cognitiva de la persona.  Els 

aprenentatges conceptuals han de tenir una correlació amb els procedimentals per no caure en l’abstracció i 
aturar la motivació de l’alumne. Aquesta motivació, cal fomentar-la amb la presentació dels continguts per 

mitjà de textos i activitats lligats als seus interessos i que recreen situacions contextualment properes i 
recognoscibles per l’alumnat. 

El personal docent actua com a dinamitzador del procés d’ensenyament-aprenentatge alhora que 
l’alumnat s’hi implica. L’alumnat ha d’aprendre a aprendre, aquest fet implica l’adquisició d’estratègies 
cognitives de planificació i autoregulació. 

La interdisciplinarietat evita possibles repeticions de continguts, raó per la qual és important 

coordinar la programació amb les de les diferents assignatures de l’àrea de llengües. A més, tots els 
continguts treballats han de contribuir a l’objectiu global que és l’adquisició de les competències clau. 

 

 

Orientacions	metodològiques	de	l’àrea	de	llengua	

Pel que fa a l’àmbit lingüístic, les orientacions metodològiques faran èmfasi en l’ús de la llengua, en la 

seua funcionalitat i en el que s’aconsegueix utilitzant-la. L’ús de la llengua és una activitat intencional i   és 
la intenció la que es constitueix en motor de les activitats discursives. La paraula clau que defineix aquesta 

nova visió de la llengua i que s’oposa a l’anterior és comunicació. L’ús i la comunicació són el veritable 
sentit últim de la llengua i l’objectiu real d’aprenentatge. 

Segons aquest nou plantejament, aprendre llengua significa aprendre a usar-la, a comunicar-se, 
o si ja se’n sap, aprendre a comunicar-se millor en situacions més complexes o compromeses. La gramàtica 

i el lèxic passen a ser els mitjans tècnics per a aconseguir aquest propòsit. 

L’ensenyament d’una llengua implica l’exercitació dels processos cognitius complexos: 

comprensió i producció. La metodologia per a l’àrea propicia i necessita la realització d’activitats molt 

vinculades a allò cognitiu: recerca de la idea central, jerarquització d’idees, organització lògica  del discurs, 
etc. 

El concepte de competència comunicativa implica la competència pragmàtica. L’alumnat ha 
d’assolir les convencions pragmàtiques per intervenir en el discurs de manera adequada. 

Finalment, l’ensenyament del valencià ha de fomentar la creativitat i l’hàbit lector.



 

 

 

 

 

• Activitats	 i	 estratègies	 d’ensenyament	 i	 aprenentatge.	 Activitats	
complementàries	

 

 

L’aprenentatge se sustentarà en un seguit d’activitats que es concretaran en el desenvolupament de les 
unitats didàctiques. De manera general presentem la classificació: 

• De contacte: abans d’acarar un contingut nou, el llibre de text planteja en un fragment previ a la teoria 
i la pràctica, els dubtes que possiblement es plantegen els xiquets i les xiquetes amb relació a cada tema 
dels es treballaran. 

• De reforç: activitats simplificades (fitxes de Reforç, adaptacions curriculars…). 

• De consolidació de continguts: activitats de discriminació i reconeixement i activitats de producció 
(elaboració d’exposicions orals, textos de diferents tipologies). Dificultat mitjana. 

• D’ampliació: en alguns apartats es presenten activitats adreçades a l’alumnat amb més capacitat o amb 
un ritme de treball més ràpid, a més de les fitxes d’Ampliació (en Atenció a la diversitat). 

• D’autoavaluació: activitats que evoquen els continguts treballats en la unitat amb l’objectiu que docent 
i alumnat controlen els avanços aconseguits i preparar la prova objectiva, a més, de diversos models 
d’avaluació per continguts i per competències. 

 

 

Activitats	complementàries	
 

 
Al llarg del curs es faran una sèrie d’activitats extraescolars i complementàries que triarem en funció de la 

relació amb els continguts del curs i de l’oferta al nostre abast. Aquesta proposta ha de ser del tot flexible, 

atés que depenem de programes externs al centre on desenvolupem la nostra tasca. 
 

 

ACTIVITATS PROGRAMADES: 

- Xarrades col·loqui amb autors de les obres assenyalades per llegir aquest  curs.



 

 

 

• AVALUACIÓ	DE	L’ALUMNAT	
 

 
L’avaluació es pot definir com l’anàlisi del procés d’ensenyament-aprenentatge que permet verificar la 

coherència i el grau d’eficàcia amb què s’han de concretar cadascun dels passos de l’esmentat procés i 
ajustar l’ajut pedagògic a les característiques individuals de l’alumnat. El primer referent que cal tenir en 

compte en el procés avaluatiu són els criteris d’avaluació marcats en el currículum. 

 

 

• Criteris	d’avaluació	
 

Bloc 1. Escoltar i parlar CC 

BL1.1. Analitzar els elements de la situació comunicativa, les propietats textuals i la informació   
no 

CCLI 

verbal  de  textos  orals  expositius  i  argumentatius,  propis  de  l’àmbit  acadèmic  i  de  divulgació CAA 

científica, cultural  i  dels  gèneres  periodístics, informatius  i d’opinió, procedents  dels  mitjans 
de 

CSC 

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 comunicativa, CCLI 

sobre temes  relacionats  amb  el  currículum, amb especial incidència en  els temes, obres i  
autors 

CAA 

literaris, utilitzant fonts d’informació diverses i amb suport de les TIC i un lèxic especialitzat, i CSC 

seguint  les  fases   del   procés  d’elaboració  de   les  exposicions  orals;  exposar-les  utilitzant    
les 

SIEE 

estratègies i els recursos de l’expressió oral del nivell educatiu.  

BL1.3. Buscar i seleccionar informació sobre els entorns laborals, professions i estudis vinculats  
als 

CSC 

coneixements del nivell educatiu; analitzar els coneixements, habilitats i competències   necessaris SIEE 

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, periodístics CCLI 
i publicitaris a través de l’anàlisi dels elements de la situació comunicativa i de les   
característiques 

CAA 
pròpies  del  tipus  de  text  i  del  gènere,  aplicant  les  estratègies  de  comprensió  lectora,  amb 
la 

CSC 
finalitat de sintetitzar el contingut i interpretar-los críticament.  
BL2.2.  Escriure,  amb  adequació,  coherència,  cohesió  i  correcció,  textos  expositius  de   l’àmbit CCLI 
acadèmic sobre temes relacionats amb el currículum, utilitzant estructures pròpies de la tipologia 
i 

CAA 
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 
materials, 

CCLI 
terminis  i  responsabilitats  per  a  aconseguir  els  objectius  proposats;  adequar  el  pla  durant  
el 

CAA 



 

 

desenvolupament    considerant    diverses   alternatives   per   a   transformar   les   dificultats    en SIEE 
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 temes del CCLI 
currículum o de l’actualitat, seguint les fases del procés d’elaboració d’un projecte d’investigació, CAA 
per a obtindre com a    producte final un text escrit adequat, coherent, cohesionat,  amb 
correcció, 

SIEE 
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 creatives i CAA 
confiar  en  les seues possibilitats,  mostrar  energia i  entusiasme durant  el  seu 
desenvolupament, 

SIEE 
prendre decisions raonades  assumint riscos  i responsabilitzar-se de  les  pròpies  accions  i de   les CSC 

 

 
seues conseqüències.  

BL2.6. Organitzar un equip de treball distribuint responsabilitats i gestionant recursos perquè   
tots 

SIEE 

els seus membres hi participen i aconseguisquen les metes comunes, influir positivament en els CD 

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 
currículum 

CAA 

(amb especial interés per les obres literàries) o sobre temes socials, científics i culturals, buscant   i SIEE 

seleccionant  informació  en  mitjans  digitals  de  forma  contrastada;  editar  continguts  per  
mitjà 

CSC 

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   gramaticals CCLI 

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 naturalesa  dels CCLI 

seus predicats i segons les seues modalitats oracionals per a millorar-ne la comprensió, i 
expressar- 

CAA 

se, amb correcció i propietat, de forma oral i escrita.  

BL3.3.  Analitzar les  propietats textuals  per mitjà del  comentari pragmàtic  de  textos  expositius i CCLI 

argumentatius  procedents  dels  àmbits  acadèmic,  periodístic,  professional  i  empresarial,  per 
a 

CAA 

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 principals 
varietats 

CCLI 

diatòpiques; analitzar els  seus  trets  característics  a través de  manifestacions  orals  i  escrites, 
de 

CSC 

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 

CCLI 

l’estàndard,  reconeixent  col·loquialismes,  imprecisions,  expressions  clixé  i  prejuís  i estereotips CSC 

lingüístics, en produccions lingüístiques de contextos formals i no formals.  

 

 

Bloc 4. Educació literària CC 

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

CCLI 

d’autoria masculina o femenina, per a explicar l’evolució diacrònica de les formes literàries des   
de 

SIEE 

l’edat  mitjana  fins  al   segle  XIX  per  mitjà  de   la  realització  de  treballs  de  síntesi,  creatius      
i 

CSC 

documentats, que presenten la literatura com un producte lligat al seu context històric i cultural, CEC 

capaç d’acostar-nos a altres mons i pensaments.  

BL4.2. Interpretar, utilitzant les tècniques del comentari literari, obres completes o fragments de CCLI 

l’edat mitjana al segle XIX; justificar la vinculació del text amb el seu context i   la seua pertinença 
a 

CAA 

un gènere literari determinat; analitzar la forma i el contingut; descobrir la intenció de l’autor; CSC 

reconéixer l’evolució de temes i tòpics en relació amb altres disciplines, i expressar raonadament CEC 

les conclusions extretes per mitjà de l’elaboració de textos estructurats, orals o escrits.  

 

• Instruments d’avaluació 
 

 

Per a poder avaluar correctament el procés d’aprenentatge de l’alumnat, cal diversificar els instruments 
avaluatius; des d’aquesta perspectiva, qualsevol activitat de classe pot ser útil per a obtenir informació. 

L’enregistrament de totes les dades ens permetrà ser objectius i coherents amb els criteris establerts. 

 

 

Instruments: 

- Interpel·lació directa a l’aula: enquestes, qüestionaris i posades en comú. 

- Observació sistemàtica a l’aula: intervencions a classe, realització de les tasques i realització del 
quadern. 

- Lectures (preceptives i voluntàries). 



 

 

- Proves objectives específiques (orals i escrites). 

- Elaboració de resums i esquemes. 

- Treballs optatius de recerca i aprofundiment. 

- Exposicions orals. 

- Autoavaluació i la coavaluació: la informació que l’aprenent mateix ens proporciona sobre el seu 
treball i la percepció que en té de l’ensenyant i dels seus companys/es. 

A més, l’ús de rúbriques permetrà establir contractes d’aprenentatge entre l’alumnat i el 

professor/a, en el sentit que serà possible que cada xiquet o xiqueta siga conscient de la relació entre la 

qualitat de les seues produccions i els ítems que esdevenen, finalment, la qualificació de l’assignatura. 

Finalment, els diferents objectes d’avaluació requereixen estratègies distintes segons l’alumnat o 

la pràctica docent, i és condició indispensable que siguen coherents amb les finalitats educatives, els 

continguts treballats i les activitats realitzades, i que possibiliten el compliment de les característiques 
del procés d’avaluació formativa que pretenem, definida en el primer apartat. 

 

 

Tipus	d’avaluació	

L’avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge ha de ser contínua i diferenciada. L’avaluació 

contínua ens permetrà descobrir la diversitat d’interessos, motivacions i capacitats de l’alumnat, així 
com detectar les seues dificultats per poder adequar les estratègies didàctiques adoptades. El 

professorat la prendrà com a referent fonamental per a valorar el grau d’adquisició de les competències 
clau i el de consecució dels objectius. 

 

 

El procés d’avaluació contínua consta de diferents fases: 

 
 

Avaluació inicial Permet comprovar el nivell de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge. 
També es tindran en compte els informes emesos en l’etapa o el curs anterior. 

 

Avaluació 
processual 

Al llarg del curs l’equip docent realitzarà diverses sessions d’avaluació  (mínim 
una per trimestre). Permetran conéixer l’evolució del procés d’aprenentatge 
de l’alumnat, detectar les possibles dificultats sorgides i prendre les mesures 
necessàries per a solucionar-les. 

 

 
 

Avaluació final o 
sumativa 

S’hi valoren els resultats obtinguts: evolució de l’alumne al llarg del curs, nivell 
d’adquisició de les competències bàsiques, valoració global de les activitats 
fetes durant el curs i superació de les proves dissenyades per a aquesta fase 
final. 

Avaluació 
extraordinària 

Se celebrarà a finals de JUNY i consistirà en la realització d’una prova objectiva escrita 
i/o també una altra, si s’escau, sobre la o les lectures suspeses. 

 



 

 

 

• Criteris	de	qualificació.	
 

Els blocs de contingut de de 1r de Batx seran puntuats de la següent manera: 

LITERATURA: 

          -Història de la llengua. 

          -Història de la literatura. 

          -Sociolingüística. 

CE 

EE 

Puntuació: 2’5 

 

COMENTARI DE TEXT: 

          -Adequació. 

          -Coherència. 

          -Cohesió. 

CE 

EE 

   Puntuació: 2’5 

 

GRAMÀTICA (també anàlisi): 

          -Ortografia. 

          -Morfologia. 

          -Sintaxi. 

          -Control de lectura. 

CE 

EE 

Puntuació: 2’5 

 



 

 

COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ORAL: 

         -Actitud respecte de la llengua.   

Puntuació: 2’5 

 

Cal fer palés que en l’adquisició de la competència lingüística s’han de treballar les quatre destreses següents: 

-Entendre (comprensió oral). 

-Parlar(expressió oral). 

-Llegir(comprensió escrita) 

-Escriure(expressió escrita). 

Important: en cadascuna de les destreses  caldrà superar com a mínim un 40% de la puntuació. 

L’avaluació positiva dels controls dels llibres de lectura preceptius serà condició sine quonum 
perquè l’alumne puga aprovar la matèria. 

 

 

 
 

 

 

• Activitats	de	reforç	i	ampliació	
Les activitats plantejades en les diferents unitats estan seqüenciades de menor a major grau de dificultat. 
D’aquesta manera les primeres activitats són de reforç, es tracta d’exercicis bàsics i senzills que permeten 

als alumnes assolir millor els continguts de la unitat. 

A més, el Projecte Nexe disposa de material fotocopiable –models d’avaluació, textos per a 

comentaris guiats, etc.– que es farà servir quan siga oportú, i també activitats digitals a disposició de 
l’alumnat que necessite un suport extra. 

 

A l’interior de manual, les activitats d’ampliació estan diferenciades tipogràficament de la resta, es 
presenten sota l’epígraf Per a saber-ne més i van adreçades a l’alumnat més capacitat. Aquests exercicis 

presenten un grau de complexitat més elevat i estan destinats a ampliar els continguts treballats en el bloc 
corresponent, en què l’alumnat haurà  de reflexionar o cercar informació sobre  algun aspecte concret. A 

més, estan relacionades amb estratègies d’autoaprenentatge i amb l’ús de les tecnologies de la informació i 
de la comunicació.                                     



 

 

 

• MESURES	 D’ATENCIÓ	 A	 L’ALUMNAT	 AMB	 NECESSITAT	 ESPECÍFICA	 DE	
SUPORT	EDUCATIU	O	AMB	NECESSITAT	DE	COMPENSACIÓ	EDUCATIVA.	

 

 
L’objectiu del docent és que tot l’alumnat ha d’adquirir el nivell mínim per assolir els objectius generals de 

l’etapa de Batxillerat i les competències clau. El procés d’ensenyament-aprenentatge es basarà en 
l’adquisició d’una comprensió comunicativa que els ajude a desenvolupar-se a l’aula i avançar en els 

aprenentatges posteriors. 

L’alumnat presenta diversitat d’interessos, de motivacions i de capacitats, per tant, s’hi ha de 

donar una atenció diferenciada i individualitzada. Aquesta es concreta en una sèrie de mesures curriculars 
i de presa de decisions. 

El docent ha de prendre decisions que afecten àmbits diversos: 

• Sobre objectius i continguts: s’adeqüen els objectius generals a la realitat del centre, la selecció 
significativa i la seqüenciació coherent de continguts. 

• Metodològiques: els principis metodològics que caracteritzaran l’atenció a la diversitat giraran al 
voltant de l’aprenentatge significatiu i independent, la construcció activa de l’aprenentatge i la 
mediació del professor. 

• Sobre la selecció dels materials: caldrà adequar els materials a les necessitats de l’alumnat utilitzant 
una gran diversitat de recursos didàctics. 

•  
Sobre l’avaluació: el procés avaluador es caracteritzarà per la continuïtat i l’avaluació formativa. A més, altres 
mesures seran l’adequació i elaboració de criteris d’avaluació, l’elecció d’estratègies i la participació de pares 

i alumnes en l’avaluació.



 

 

 

 

 

• ELEMENTS	TRANSVERSALS	
 

 
• Foment de la lectura. Comprensió lectora. Expressió oral i escrita 

 

 
La lectura és important, ja que és una de les millors eines per a aprendre una llengua. Com assenyala el 

currículum, cal fomentar l’hàbit lector des de totes les àrees de l’etapa de Batxillerat. S’ha de potenciar el 
fet de llegir com un mecanisme per a assolir tot un seguit d’objectius relacionats no sols amb la lingüística, 

sinó amb tots els àmbits d’aprenentatge. A més, cal vigilar que no abandonen l’hàbit lector assolit en la 
primària i la secundària. 

Per aquest motiu, manllevat del camp de l’ensenyament de segones llengües, actualment s’ha 
de potenciar dos tipus de lectura diferents: la lectura intensiva i la lectura extensiva. 

La lectura intensiva es treballa a l’aula, amb textos curts que ens permeten treballar les 
microhabilitats i els diversos tipus de comprensió. El primer apartat de cada unitat (Comprensió lectora) 

conté una gran varietat de textos per a treballar la comprensió i, al mateix temps, l’expressió oral i escrita. 

La lectura extensiva es durà a terme fora de l’aula, durant el curs els alumnes hauran de realitzat 

3 lectures preceptives que valorarem com a contingut procedimental. A més, podran realitzar lectures 
voluntàries triades de la selecció proposada pel  Departament. 

 

 

LECTURES PRECEPTIVES: 

1r TRIMESTRE: Esperant la lluna plena.Vicent                                                                                                                                                           

Sanhermelando. Ed: Bromera. 

2n TRIMESTRE: L’estany de foc.Silvestre Vilaplana. 

Ed: Bromera. 

3r TRIMESTRE: La mestra. Marifé Arroyo. Ed: 

Bromera. 

 

• Comunicació	 audiovisual.	 Tecnologies	 de	 la	 informació	 i	 la	
comunicació	

Els alumnes durant l’etapa de Batxillerat han d’haver assolit una adequada competència digital, és a dir, 
han de dominar les habilitats necessàries per a cercar, obtenir, processar i comunicar informació en 

diferents formats (textual, digital, audiovisual, gràfic i sonor). 



 

 

Per a afavorir aquest aprenentatge, durant el curs els alumnes posen en pràctica les normes 
bàsiques per a presentar correctament treballs en diferents formats. Diverses sessions estan planificades 

a l’aula d’informàtica i es duran a terme les següents activitats: 

 

• Recerca d’informació i ús de diccionaris en línia. 

• Aspectes formals per a la presentació de treballs en format digital 

• Activitats interactives de reforç dels continguts treballats 

Els dispositius mòbils afavoreixen les funcions motivadora i innovadora. L’ús de l’ordinador, facilita 

la recerca d’informació o com a mitjà d’elaboració de treballs i materials és molt positiu, però un ús 
incorrecte pot convertir-lo en un mitjà reductor, simplificador i estereotipat. 

En el treball de classe, utilitzarem, a més, altres dispositius: 

• Llibre digital. 
• Activitats interactives: serveixen d’introducció a les que es treballen sobre el llibre i són prèvies a 

l’activitat individual. Poden ser realitzades col·lectivament o individualment si disposem de tauletes 
digitals o netbooks a classe. La seua disponibilitat a través d’Internet permet que siguen treballades 
pels alumnes a casa, reforçant d’aquesta manera el treball realitzat a classe. 

• Recursos d’Internet: també a través de la PDI o dels netbooks accedirem a imatges, vídeos o 
enregistraments que reforcen els continguts treballats a classe. Aquests poden ser preparats amb 
antelació en cas de no disposar del suficient ample de banda. Poden ser emprats per a il·lustrar les 
explicacions de classe, i posteriorment per a construir activitats específiques. 

 
Pissarra digital interactiva.



 

 

 
Mesures per difondre les bones pràctiques de la informació i la comunicació. 

Cal promoure la consciència solidària a l’aula i evitar el ciberassetjament, amb la tasca diària de sensibilització, amb debats i l’ús de vídeos amb reportatges, entrevistes etc. 

Pel que fa a l’ús del telèfon mòbil, els alumnes no podran usar-lo a classe, excepte en casos d’urgència i avisant la professora, amb finalitats personals; solament se’n farà ús, 
amb autorització de la docent, amb finalitats acadèmiques. 

Les TIC s’han d’usar com un mitjà i no com a un fi, amb la recerca d’informació adequada a la matèria. 

Han de facilitar la integració de l’alumnat immigrant, pel que fa a l’aprenentatge de llengua i literatura, amb l’ajuda dels traductors, vídeos i fotografies que proporcionen les 
TIC. 

Així també constitueixen una eina fonamental per a l’alumnat que estiga malalt, en la seua comunicació amb el centre i el professorat, a més del traspàs d’informació acadèmica 
que els poden proporcionar els altres alumnes. 

Finalment, les TIC són un element de comunicació molt important entre els docents i les famílies, amb l’intercanvi d’informació. 

 

 

• Emprenedoria	
Pel que fa a l’emprenedoria, la llengua contribueix a desenvolupar el sentit d’iniciativa i l’esperit emprenedor, ja que afavoreix la creativitat i la capacitat d’interaccionar amb la 
resta de persones i amb el medi. Un treball adequat de la capacitat comunicativa contribueix a fer que els alumnes se senten segurs a l’hora de defensar els seus punts de 
vista. La capacitat d’escoltar i entendre permet desenvolupar actituds empàtiques amb els companys i les companyes, posar-se en el lloc de l’altre per a aprendre a ser solidari 
i treballar en equip a la recerca de solucions per a projectes comuns. 

Un nivell d’expressió adequat facilita el treball en equip, així com la interiorització de microhabilitats com el respecte del torn de paraula, l’ús de paraules com 
«per favor», «gràcies», 
«perdó»… contribueix a fer dels xiquets de hui uns adults responsables, solidaris i capaços d’acarar reptes en un món competitiu i complex. 

D’altra banda, la innovació en la recerca de realitzacions artístiques, la capacitat de reacció i improvisació, permet l’expressió de pensaments, sentiments i estats 
d’ànim. Així, a través dels continguts de la present programació de Valencià: llengua i literatura, s’afavoreix el coneixement propi, es facilita la consciència d’un mateix, es 
desenvolupa la percepció i es facilita l’encontre i la cooperació amb els altres. Tot açò ens permet que l’alumnat tinga una actitud oberta i respectuosa de cara a noves 
propostes, lectures i llengües de diferents països i cultures, a l’interés pel coneixement d’una realitat multicultural en un món globalitzat. Del coneixement, passarà a la 
comprensió i, per tant, a l’estima. 

 



 

 

• Educació	cívica	i	constitucional	
La llengua, sobretot en el seu vessant literari, facilita la construcció de la identitat individual i potencia les relacions interpersonals enriquidores, per a enfortir la convivència, 
d’acord amb els valors cívics socialment reconeguts. 

La literatura permet desenvolupar al màxim les possibilitats de xiquets i xiquetes, formar-se en el respecte als drets humans i llibertats fonamentals i preparar-se per a 
assumir una vida responsable en una societat lliure i tolerant amb les diferències. 

Així, a través de la literatura, de l’aprenentatge de llengües i de l’intercanvi dialèctic, potenciem l’adquisició de competències socials i cíviques personals, 
interpersonals i interculturals per a participar en una societat cada vegada més diversificada. També fomentem els processos que potencien la participació individual per a 
aconseguir fins col·lectius, enriquint les experiències socials de l’alumnat, el respecte als altres i la convivència, de manera que es facilita l’adquisició d’habilitats socials per a 
les relacions, i la participació activa en la vida cívica i democràtica. 

 
 

Mesures dirigides a la sensibilització, prevenció i eradicació de qualsevol tipus de violència i discriminació per causa d’intolerància referida a discapacitat de gènere, 
orientació i identitat sexual, ètnia o creences religioses. 
Cal evitar comentaris i bromes ofensives al diferent, detectar l’aïllament, evitar la ridiculització i el menyspreu de les capacitats de les persones, així com les actituds 
paternalistes i fer-ne una reflexió. Per a la qual cosa proposem: 

-Treballar el llenguatge no discriminatori. 
-Fer redaccions i debats sobre situacions de discriminació. 
-Treballar exercicis de rol en què cada alumne es pose en el lloc de la persona discriminada i de la seua família, així com de la persona que discrimina. A partir d’ací se’n farà una 
anàlisi i posterior reflexió de les causes, efectes, sentiments i conseqüències. 
 

Referents femenins a l’àrea de llengua i literatura. 
A 1r de BATX. treballarem el paper de les trobairitz en la literatura trobadoresca i la figura d’Isabel de Villena, amb la seua visió oposada a la misogínia de l’època. 
                 



 

 

 

 

• AVALUACIÓ	DE	LA	PRÀCTICA	DOCENT	I	INDICADORS	D’ÈXIT	
 

 
L’avaluació dels processos d’ensenyament-aprenentatge és un component del procés educatiu, a través del qual s’observa, es recull i s’analitza informació significativa 
respecte a les possibilitats, les necessitats i els assoliments dels alumnes, amb la finalitat de reflexionar, emetre judicis de valor i prendre decisions pertinents i oportunes 
per a la millora dels aprenentatges. La finalitat n’és millorar la intervenció didàctica, controlant tots els elements que intervenen en la programació per adequar-la cada 
vegada més als alumnes i comprovar si aquestes intervencions didàctiques han estat eficaces. 

L’avaluació de la pràctica docent, així com de l’assoliment de tots els objectius programats a principi de curs, ens permetrà modificar aquells elements que han 
plantejat alguna dificultat i millorar així el procés d’ensenyament. Les propostes de millora que es realitzen seran incloses en la memòria de fi de curs i figuraran en la 
programació del curs següent. D’altra banda, es tracta d’un procés que és part integrant del procés educatiu i, per això, ha de realitzar-se de manera contínua, amb la 
finalitat no sols de valorar els resultats obtinguts segons les competències adquirides i els objectius aconseguits, sinó d’analitzar tot el procés d’ensenyament i 
aprenentatge. Serà decisiva per a detectar les dificultats en el moment en què es produïsquen, esbrinar-ne les causes i, en conseqüència, reorientar la intervenció 
educativa i acomodar-la a la diversitat de capacitats, ritmes d’aprenentatge, interessos i motivacions de l’alumnat. 

 

 

Indicadors per a l’avaluació de la programació Sí No 
La programació s’adequa a les necessitats de l’entorn i de l’alumnat   
La programació és un instrument orientador i de referència.   
La programació respon a la línia pedagògica del centre.   
La programació té en compte els interessos i el nivell de desenvolupament de l’alumnat.   
La programació respon a la necessitat social de determinats continguts.   
La programació s’aplica en la pràctica.   
La programació recull les propostes de la memòria anterior.   
La programació contempla els objectius del cicle, la programació de les comissions, de 
recursos: biblioteca, periòdic, projectes de formació... 

  
Es fa un seguiment i avaluació trimestral de la programació.   
En la programació s’identifiquen aspectes que es poden millorar a partir de la memòria.   



 

 

 

 

Indicadors per a la valoració del pla d’activitats extracurriculars i complementàries Sí No 

La planificació de les eixides didàctiques i activitats complementàries és coherent amb la 
programació. 

  

Hi ha una programació trimestral de les eixides i activitats complementàries.   

Aquest pla d’activitats està implementat en la programació d’aula.   

En la programació del pla, es fa després una valoració de les activitats.   

L’alumnat valora positivament aquest pla.   

Les activitats complementàries potencien la participació de les famílies.   

Aquest pla fa que l’escola siga més oberta, interessant i divertida.   

Aquest pla promou la implicació i col·laboració amb organismes culturals i  diverses 
institucions de la localitat. 

  

 

 

Indicadors per a la valoració de la formació i innovació Sí No 
Incidència en la pràctica diària a l’aula.   
El contingut de cursets de formació ha cobert les nostres expectatives.   
La col·laboració dels ponents ha estat l’adequada.   
El nombre de les sessions de treball ha estat l’adequat.   
Grau de satisfacció personal del curset.   
El curset ha donat resposta a les necessitats dels docents assistents al curs.   
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Justificació de la programació 

La inclusió de l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura en el currículum del  Batxillerat respon 

a la necessitat de consolidar la competència comunicativa de l’alumnat, entesa en tots els vessants: 
pragmàtic, lingüístic, sociolingüístic i literari. Així, d’una banda, ha d’aportar-li ferramentes i coneixements 

necessaris per a moure’s satisfactòriament en qualsevol situació comunicativa de la vida acadèmica, 
familiar, social i professional, i, d’una altra banda, ha de servir per a la consolidació de la competència 

comunicativa necessària en tots els àmbits de la vida adulta 

Els continguts, criteris d’avaluació i competències clau de Valencià: Llengua i Literatura s’organitzen 
en quatre blocs. Esta divisió no pretén jerarquitzar els aprenentatges, sinó organitzar les destreses bàsiques 

que ha de conéixer l’alumnat, usuari de la llengua, per a ampliar, de manera progressiva, la seua capacitat 
per a interactuar, comprendre i expressar-se oralment i per escrit, a més de millorar la seua educació 

literària. En este sentit, les habilitats lingüístiques, els continguts de llengua i  els de literatura que 
pertanyen a cada un dels blocs, s’interelacionen i conformen l’assignatura com un tot integrat. Amb això es 

pretén consolidar la base que servisca per a l’aprenentatge al llarg de la vida, ja que les habilitats 
lingüístiques i el coneixement purament conceptual de la llengua seran elements necessaris una vegada 

acabada esta etapa formativa per a obtindre informació, comunicar-se i continuar aprenent. D’altra banda, 
cal remarcar que, en cada bloc, els elements curriculars es presenten en una progressió creixent i graduada 

al llarg de l’etapa educativa, a partir del nivell assolit al final de l’Educació Secundària Obligatòria. 

Així doncs, el bloc 1, “Comunicació oral: escoltar i parlar”, presenta continguts  necessaris  perquè 
l’alumnat comunique amb precisió les pròpies idees, construïsca discursos orals elaborats adequats al 

context comunicatiu en què s’utilitzen i escolten de manera activa, interpretant correctament les idees de 
la resta. També es presenta en este bloc la interacció oral com una destresa bàsica en les relacions humanes 

i que ocupa tots els àmbits, des del personal fins a l’acadèmic, passant pel professional i l’administratiu. 

El bloc 2, “Comunicació escrita: llegir i escriure”, fomenta el desenrotllament de la lectura i 

l’escriptura. Estos processos són bàsics en la posada en marxa de la resta de processos cognitius que elabora 
el coneixement del món, d’un mateix i dels altres. Són, per tant, dos ferramentes clau en l’adquisició de 
nous aprenentatges durant tota la vida. L’enfocament comunicatiu en el procés d’ensenyament-

aprenentatge de la llengua provoca que les activitats relacionades amb la comprensió i la redacció de textos 
de diversos àmbits i la realització de projectes d’aprenentatge, de forma individual o  en equips cooperatius, 

siguen elements metodològics bàsics en este bloc. A més, s’hi inclouen els temes transversals que han 
d’estar presents en el currículum. 

El bloc 3, “Coneixement de la llengua”, es basa en la necessitat de reflexionar sobre els elements 
que conformen la llengua i sobre els mecanismes lingüístics que regeixen la comunicació, és a dir, 

sistematitza l’aprenentatge dels elements lingüístics necessaris per a utilitzar correctament les destreses 
lingüístiques a què s’ha fet referència anteriorment. 

El quart bloc és “Educació literària”, amb la qual es pretén aconseguir que l’alumnat es convertisca 

en lectors competents. Per este motiu s’alternen les propostes de lectura, comprensió i interpretació 



 

 

d’obres literàries pròximes als seus gustos personals i a la seua maduresa cognitiva, amb la de textos 

literaris que aporten coneixements bàsics sobre algunes de les fites clau de la literatura. En este punt cal 
assenyalar que l’estudi de la literatura s’entén a partir d’una selecció de textos agrupats al voltant dels grans 

temes i tòpics universals combinats amb una visió cronològica que comprén des de l’edat mitjana fins al 
segle XXI. 

L’organització dels elements curriculars de l’assignatura es basa en el tractament integrat de les 

llengües del currículum, enfocament metodològic que respon a la concepció plurilingüe del sistema 
educatiu valencià, en què conviuen dos llengües cooficials amb, almenys, una llengua estrangera, i totes 

són al mateix temps objecte i instrument d’aprenentatge. Per este motiu, es presenten els criteris 
d’avaluació i els continguts específics de cada una de les dos llengües i els criteris d’avaluació i els continguts 

comuns a les dos. El fet que es presenten continguts comuns, de tipus cognitiu, que es relacionen 
principalment amb els processos que intervenen en la lectura i l’escriptura, facilita la planificació de tasques 

i estratègies d’aprenentatge que  permeten realitzar  transferències  lingüístiques en funció de quina siga la 
L1 o la L2 del centre, tenint en compte el projecte lingüístic d’este. En este sentit, són fàcilment transferibles 

a les llengües estrangeres, una vegada que s’ha consolidat el codi   oral



 

 

 

 

o escrit, la qual cosa facilita l’aprenentatge. 

Així mateix, la redacció dels criteris d’avaluació es basa en una estructura fàcilment recognoscible 
que configura xicotetes situacions d’avaluació que, en molts casos, respon a situacions reals. Per a això, en 

primer lloc es presenta el procés que es pretén avaluar, amb diferents nivells de complexitat, associat a un 
contingut (conceptual, procedimental i actitudinal). Tant el procés com el contingut estan tancats per la 

naturalesa de l’execució (la manera, el context, l’objectiu), que ajuda a delimitar les situacions en què es 
realitza el procés sobre el contingut que s’aprén. 

Esta redacció dels criteris d’avaluació de Valencià: Llengua i Literatura permet realitzar una 

selecció ajustada de procediments i instruments d’avaluació, bàsicament escales d’observació i de 
valoració aplicades a productes lingüístics, orals i escrits, sobre temes i àmbits diversos o sobre la literatura. 

La seqüenciació dels continguts i els criteris d’avaluació de forma progressiva i diferenciada 

possibilita la identificació i l’avaluació dels aprenentatges bàsics de cada nivell, amb la qual cosa es  facilita 
les funcions del docent en el tractament de l’atenció a la diversitat i en la realització d’adaptacions 

curriculars per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, i també en facilita la inclusió en   el 
medi escolar i social. D’altra banda, l’avanç seqüenciat, progressiu i acumulatiu al llarg dels dos cursos de 

l’etapa permet que els aprenentatges bàsics de cada nivell incloguen els del nivell anterior encara que estos 
no apareguen detallats. D’esta manera, s’aconseguix l’adquisició dels coneixements i processos que 

apareixen en els estàndards d’aprenentatge avaluables presentats en el en Reial Decret 1105/2014, de 26 de 
desembre, pel qual s’estableix el currículum bàsic de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat, 

sense haver d’orientar el procés d’ensenyança-aprenentatge directament a aconseguir-ho. 

L’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura contribuïx en essència a l’adquisició de la 
competència en comunicació lingüística per part de l’alumnat. I si la comunicació és un dels pilars de la 

convivència social, el desenrotllament de la competència comunicativa ha d’anar estretament lligat al 
desenrotllament de la competència social i ciutadana. El plantejament bàsicament procedimental de 

l’assignatura implica que l’aprenentatge de les habilitats lingüístiques necessàries perquè es produïsca la 
comunicació contribuïsca a la comprensió de les experiències col·lectives i de l’organització i el 

funcionament del passat i present de les societats. A més, en molts casos, es plantegen situacions 
d’aprenentatge estretament lligades a la realitat social del món actual, els seus conflictes i motivacions,  els 

elements que són comuns i els que són diferents, així com els espais i territoris en què es desenrotlla la 
vida dels grups humans, i els seus èxits i problemes, per a comprometre’s personalment i col·lectivament a 

millorar-los, i participar així, de manera activa, eficaç i constructiva, en la vida social i professional. Així 
doncs, per mitjà de l’organització d’equips de treball cooperatius s’hi  incorporen  formes de comportament 

individual que capaciten les persones per a conviure en una societat cada vegada més plural, dinàmica, 
canviant i complexa. L’alumnat, alhora que aprén a comunicar-se, aprén a cooperar, a comprometre’s i a 

afrontar els conflictes, a prendre perspectiva, a desenrotllar la percepció de l’individu en relació a la seua 
capacitat per a influir en l’àmbit social i a elaborar argumentacions basades en evidències. És a dir, aprén a 

posar-se en el lloc de l’altre, acceptar les diferències, ser tolerant  i respectar els valors, les creences, les 
cultures i la història personal i col·lectiva dels altres. 



 

 

Però, a més, l’assignatura també contribuïx a l’adquisició de la competència d’aprendre a 

aprendre, ja que des de tots els blocs de contingut es desenrotllen tècniques i estratègies que afavorixen 
el coneixement dels processos mentals a què s’entreguen les persones quan aprenen, a més del 

coneixement sobre els processos d’aprenentatge, així com el desenrotllament de la destresa de regular i 
controlar l’aprenentatge que es du a terme. 

D’altra banda, l’adquisició de la competència digital es fa patent a través del l’ús creatiu, crític i 

segur de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) aplicades a l’aprenentatge, la inclusió i la 
participació en la societat. Implica, a més, l’adquisició d’una sèrie de coneixements, habilitats i actituds 

derivats dels canvis produïts sobre la lectura i l’escriptura per l’aplicació de les TIC i la  generació d’entorns 
virtuals, no sols d’aprenentatge, sinó també d’interacció social. En este sentit, els continguts de Valencià: 

Llengua i Literatura es relacionen amb coneixements del llenguatge específic bàsic: textual, numèric, icònic, 
visual, gràfic i sonor, així com les seues pautes de descodificació i transferència. A més, s’incidix en el 

coneixement i ús de les principals aplicacions informàtiques necessàries per a l’accés a les fonts i el 
processament de la informació, i, com a conseqüència d’estos, també s’aborda el coneixement dels drets i 

les llibertats que assistixen a les persones en el món digital. El treball de les habilitats de comprensió oral i 
lectora inclou el desenrotllament de destreses relacionades amb la busca, l’accés i el processament de la 

informació. Per la seua banda, les habilitats d’expressió oral i escrita impliquen el domini de destreses 
bàsiques d’ús de la informació i creació de continguts en l’àmbit personal, acadèmic,



 

 

 

 

social i professional. En tots els casos s’incidix en el coneixement dels riscos associats a l’ús de les 

tecnologies i de recursos en línia i les estratègies actuals per a evitar-los. És a dir, s’ensenya a identificar  els 
comportaments adequats en l’àmbit digital per a protegir la informació, pròpia i d’altres persones, així com 

conéixer els aspectes addictius de les tecnologies. 

També esta matèria contribuïx a l’adquisició de la competència, en el sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor, la qual implica la capacitat de transformar les idees en actes. La comunicació es basa 
justament en la transmissió d’idees i coneixements a través d’actes comunicatius que tenen lloc en 
determinats àmbits d’ús (personal, acadèmic, social i professional). Per tant, si plantegem cada situació de 

comunicació com un problema o un repte a què s’ha d’enfrontar l’usuari de la llengua, podem afirmar que 
en cada cas s’ha de prendre consciència de la situació en la qual s’ha d’intervindre o que  cal resoldre. Per 

tant, el parlant ha de saber triar, planificar i gestionar els coneixements, destreses o habilitats i actituds 
necessaris amb criteri propi, a fi d’aconseguir l’objectiu previst. En la realització de les activitats 

comunicatives es promou el desenrotllament d’actituds que afavorixen la iniciativa emprenedora, la 
capacitat de pensar de forma creativa, de gestionar el risc i de manejar la incertesa per mitjà del 

desenrotllament de destreses o habilitats com la capacitat d’anàlisi; la capacitat de planificació, 
organització, gestió i presa de decisions; la capacitat d’adaptació al canvi i de resolució de problemes; la 

comunicació, presentació, representació i negociació efectives; l’habilitat per a treballar, tant 
individualment com dins d’un equip; la participació; la capacitat de lideratge i delegació; el pensament 

crític i el sentit de la responsabilitat; l’autoconfiança; l’avaluació, i l’autoavaluació. 

D’altra banda, la competència en consciència i expressió cultural implica conéixer, comprendre, 

apreciar i valorar amb esperit crític, amb una actitud oberta i respectuosa, les diferents manifestacions 
culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi personal, i considerar-les com a part de 

la riquesa i patrimoni dels pobles, als quals contribuïxen els continguts del bloc “Educació literària”. A més 
de l’aprenentatge dels elements literaris, es proposa el desenrotllament de la creativitat, que es relaciona 

amb la capacitat estètica i creadora, i el domini d’aquelles capacitats relacionades amb els diferents codis 
artístics i culturals, per a poder utilitzar-les com a mitjà de comunicació i expressió personals. Tot això per 

a despertar en l’alumnat l’interés per la participació en la vida cultural i per contribuir a la conservació del 
patrimoni cultural i artístic, tant de la comunitat pròpia com d’unes altres comunitats. 

Des del punt de vista metodològic, es proposa l’enfocament comunicatiu com a plantejament 

didàctic bàsic per a l’aprenentatge i l’avaluació. El fet de desenrotllar la  competència  comunicativa suposa 
adquirir coneixements a través de la pràctica i la participació actives en àmbits socials que, com a tals, es 

poden desenrotllar tant en el context educatiu formal, a través del currículum, com en els contextos 
educatius no formals i informals. En este sentit, s’han de dissenyar tasques o situacions d’aprenentatge 

que possibiliten, imiten o reproduïsquen de la manera més fidel possible situacions reals d’interacció, 
comprensió i expressió oral i escrita, de manera que els estudiants puguen aplicar els coneixements 

apresos. 

Tenint com a objectiu últim que tot l’alumnat, sense exclusions, adquirisca els millors 
aprenentatges possibles, és de gran rellevància que incorporem en les nostres aules els últims avanços 

que la ciència educativa i social desenrotlla en relació a la millora de l’aprenentatge de la infància i joventut. 



 

 

Només així podrem consolidar el dret a l’educació de tots i totes,  la millor educació possible  per a cada un 

d’ells i elles. 

Per això, amb poques paraules, l’aprenentatge dialògic entén que les persones aprenem a partir 
de les interaccions amb unes altres persones, és a dir, que construïm el coneixement, en primer lloc, des 

d’un pla intersubjectiu, des d’un àmbit social, i, progressivament, l’interioritzem amb un coneixement 
propi, intrasubjectiu. Per mitjà del diàleg, transformem les relacions, el nostre entorn i el nostre propi 

coneixement. Per tant, sota esta concepció de l’aprenentatge, l’alumnat, per a aprendre, necessita situacions 
d’interacció. Però no sols necessiten un gran nombre d’interaccions i que estes siguen diverses, sinó que, 

a més, el diàleg que s’establisca ha d’estar basat en una relació d’igualtat i no de poder, la qual cosa significa 
que tots i totes tenim coneixement per a aportar. Són estos espais d’interacció els que l’escola ha d’assegurar 

si volem oferir una educació de qualitat. 

En este sentit, s’establirà un aprenentatge dialògic en la mesura que s’augmente al màxim 
l’aprenentatge instrumental, s’afavorisca la creació de sentit personal i social, es promoguen situacions 

d’aprenentatge impregnades de principis solidaris i en les quals la igualtat i la diferència siguen valors 
compatibles i mútuament enriquidors, tant instrumentalment com en nivells de cohesió social. 

A més, s’ha de tendir a un aprenentatge situat, que emfatitza la dimensió social dels processos 

d’adquisició de les competències, un aprenentatge vinculat a un determinat context cultural, social i    de



 

 

 

 

relacions, i a unes determinades tasques que les persones hauran de resoldre i que  els  permetran adquirir 

la competència necessària. Esta visió de l’aprenentatge contextualitzat o situat connecta amb una àmplia 
tradició de teories i pràctiques educatives que, en la societat de la informació, veuen reforçat el seu valor. El 

paper actiu i autònom dels alumnes conscients de ser responsables del seu aprenentatge ha de ser reforçat 
per una gran varietat de mètodes actius que faciliten la participació i implicació  d’estos, i l’adquisició i ús 

de coneixements en situacions reals que generen aprenentatges transferibles i duradors. 

Els mètodes actius poden recolzar-se en estructures d’aprenentatge cooperatiu, que asseguren la 
interacció entre iguals i amb altres membres de la comunitat educativa i l’entorn, de manera que, a través 

de la resolució conjunta de les tasques, els membres del grup desenrotllen noves habilitats i estratègies 
que puguen aplicar a situacions semblants en contextos formals i no formals. Es tracta de transformar les 

estructures d’aprenentatge individualistes, vinculades exclusivament a l’aprenentatge de continguts 
descontextualitzats, en estructures d’aprenentatge cooperatiu perfectament compatibles amb altres 

mètodes actius, i tots estos, amb l’aprenentatge de les competències. 

L’aprenentatge competencial, per la seua mateixa naturalesa, invita a esta integració 

metodològica que es recolza en les relacions dels diferents mètodes actius amb diverses maneres 
d’ensenyar continguts i processos, que són substancialment diferents, i que s’ensenyen vinculats als 

coneixements de les distintes àrees. Es poden mencionar ací distints models o  enfocaments metodològics 
(conductuals, constructivistes, socials o personals) o simplement mencionar exemples dels diversos 

enfocaments (anàlisi de tasques, simulació i/o joc de rols, estudi de casos, investigació  en l’entorn, estímul 
de la creativitat, models personals per a l’augment de l’autoestima, etc.) o seqüències didàctiques que es 

podrien utilitzar per a la programació de les unitats didàctiques (aprenentatge basat en projectes, 
aprenentatge basat en problemes, aprenentatge servici,  etc.). 

En conclusió, l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura s’articula entorn d’una sèrie 

d’habilitats comunicatives, coneixements cognitivolingüístics, aptituds i actituds, que permeten a 
l’alumnat, d’una banda, seguir amb la seua formació acadèmica i al llarg de la vida i, d’una altra, adaptar- 

se als reptes que planteja la societat del coneixement. 

 

 

b) Contextualització 

El centre educatiu al qual va adreçada aquesta programació reuneix les següents característiques: 

a) Situat a Ibi en la comarca L’Alcoià, en un àmbit urbà. 

b) El centre compta amb 13 unitats d’ESO i 4 de Batxillerat. També s’imparteix un cicle formatiu. 

c) El claustre de professorat està format per 52 membres, 4 dels quals formen el 
Departament de Valencià amb altres 2 companys adscrits a altres departaments i que 
imparteixen la nostra matèria. 



 

 

d) L’alumnat és valencianoparlant, castellanoparlant i un percentatge mínim d’alumnes de 
diversa procedència. 

e) Es desenvolupen els programes PEV/PIP. 

f) Es duen a terme diferents programes d’atenció a la diversitat: PREMAR per a respondre 
a les necessitats de l’alumnat que ho requeresca. 

g) Aquesta programació va adreçada als grups de segon de Batxillerat.



 

 

 

 

 

 

2. OBJECTIUS DE L’ETAPA VINCULATS AMB LA MATÈRIA 
 

 

Els objectius són les metes que guien els processos d’ensenyament-aprenentatge. Els objectius s’expressen 

en termes de capacitats, les quals han d’assolir els alumnes durant aquesta etapa del procés 
d’aprenentatge. 

La finalitat de l’etapa de Batxillerat és completar el desenvolupament integral i harmònic de la persona en 

els aspectes intel·lectuals, afectius i socials, i preparar-la per a acarar els estudis superiors o la vida 
professional. D’aquesta manera els diferents objectius es poden agrupar en: 

a) Cognitius: L’alumnat ha d’adquirir els elements bàsics de la cultura, especialment en els 
seus aspectes humanístic, artístic, científic i tecnològic. 

b) Afectius: Cal que l’alumnat desenvolupe i consolide hàbits d’estudi i de treball individual 
i en equip. Ha d’enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en 
les seues relacions amb els altres. 

c) Socials: Hem de preparar l’alumnat per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a 
la seua inserció laboral i formar-lo per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com 
a ciutadà. 

 

 

Objectius generals 

El Batxillerat contribuirà a desenvolupar en els i les alumnes les capacitats que els permeten: 

a) Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una consciència 
cívica responsable, inspirada pels valors de la Constitució espanyola i 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 d’una manera 
responsable i autònoma i desenvolupar l’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 i les discriminacions existents, i en particular la violència contra la 
dona i impulsar la igualtat real i la no-discriminació de les persones per qualsevol condició o 
circumstància personal o social, amb atenció especial a les persones amb discapacitat. 

d) Refermar 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 la l’expressió oral com en l’escrita, el castellà i la llengua del propi 
territori, en el cas dels valencians, el valencià. 

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 manera 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 escollida. 

j) Comprendre els elements i els procediments fonamentals de la investigació i dels mètodes 
científics. Conéixer i valorar de manera crítica la contribució de la ciència i la tecnologia en el 
canvi de les condicions de vida, i refermar la sensibilitat i el respecte envers el medi ambient.



 

 

 

 

k) Refermar 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, i el criteri estètic, com a fonts de formació i enriquiment 
cultural. 

m) Utilitzar l’educació física i l’esport per a afavorir el desenvolupament personal i social. 

n) Refermar actituds de respecte i prevenció en l’àmbit de la seguretat viària. 
 

 

A banda dels esmentats, que es descriuen a la legislació d’àmbit estatal, la concreció del currículum 
valencià inclou els objectius següents: 

a) Aprofundir en l’acció educativa, per a proporcionar a l’alumnat formació, maduresa 
intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que els permeten desenvolupar funcions 
socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència. 

b) Capacitar l’alumnat per a accedir a l’educació superior. 

c) Dotar l’alumnat d’una formació i uns coneixements generals en relació amb les 
competències de caràcter més transversal; junt amb una preparació especialitzada, en el marc 
de la modalitat, i si es el  cas via, de Batxillerat triada. 

d) Consolidar bones practiques que afavorisquen un bon clima de treball i la resolució 
pacifica de conflictes, així com les actituds responsables i de respecte pels altres. 

e) Consolidar una escala de valors que incloga el respecte, la tolerància, la cultura de l’esforç, 
la superació personal i la responsabilitat en la presa de decisions per part de l’alumnat, la 
igualtat, la solidaritat, la resolució pacifica de conflictes i la prevenció de la violència de gènere. 

f) Potenciar la participació activa i democràtica de l’alumnat en l’aula i en el centre, i també 
en l’exercici de drets i obligacions. 

g) Desenvolupar metodologies didàctiques actives i innovadores que incloguen l’ús de 
mètodes i tècniques d’investigació per part de l’alumnat per a aprendre per si mateix, el treball 
autònom i en equip, l’aplicació dels aprenentatges en contextos reals, i l’ús sistemàtic de les 
tecnologies de la informació i la comunicació. 

h) Basar la practica docent en la formació permanent del professorat, en la innovació 
educativa i en l’avaluació de la pròpia practica docent. 

i) Elaborar materials didàctics orientats a l’ensenyança i l’aprenentatge basats en l’adquisició 
de competències. 

j) Utilitzar el valencià, el castellà i les llengües estrangeres com a llengües vehiculars 
d’ensenyament, valorant les possibilitats comunicatives de totes aquestes.



 

 

 

 

3. COMPETÈNCIES CLAU 
 

 

El terme competència indica la capacitat d’un individu per a reorganitzar allò aprés, per a transferir-ho a 
noves situacions i contextos. L’adjectiu clau indica la seua rellevància en el procés d’ensenyament- 

aprenentatge. Les competències exerceixen un paper d’enllaç entre la definició dels objectius i la selecció 
dels continguts. 

Les competències clau es caracteritzen perquè: 

– Són d’aplicació en l’ensenyament obligatori. 

– Constitueixen uns mínims que proporcionen tant als professors com als centres educatius 
referències sobre els principals aspectes en els quals cal centrar els esforços. 

– S’insisteix en l’enfocament interdisciplinari en el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

– Suposen la capacitat per a usar funcionalment els coneixements i les habilitats adquirits, 
la qual cosa implica comprensió, reflexió i discerniment. 

 

 

Les competències clau es classifiquen en bàsiques o disciplinars i transversals. 

 

 

Bàsiques o 
disciplinar
s 

• Competència en comunicació lingüística 

• Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 

 

 

 

 

Transversa
ls 

• Competència digital 

• Competència d’aprendre a aprendre 

• Competències socials i cíviques 

• Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor 

• Consciència i expressió cultural 



 

 

 

 

Contribució de l’àrea de valencià a l’adquisició de les competències clau 
 

 

L’àrea de Valencià: llengua i literatura té com a meta el desenvolupament de la capacitat per a interactuar 
de manera competent per mitjà del llenguatge en les diferents esferes de l’activitat social. Per tant, 

contribueix d’una manera decisiva al desenvolupament de tots els aspectes que constitueixen la 
competència en comunicació lingüística. És a dir, contribueix a adquirir les destreses necessàries en  les 

quatre grans macrohabilitats lingüístiques que es concreten en les següents microhabilitats: 

 

 

DIMENSI
Ó 

ACTIVITATS 

 

COMPREN
SIÓ ORAL 

• Respondre qüestions sobre una determinada informació verbal. 

• Expressar verbalment el contingut d’una audició o exposició oral. 

• Desenvolupar verbalment la informació de textos, gràfics, dibuixos, imatges... 

• Traduir a diferents codis la informació obtinguda oralment: escrits, esquemes, 
mapes conceptuals... 

• Distingir la informació rellevant de la complementària. 
 

EXPRESSI
Ó ESCRITA 

• Efectuar dictats apropiats al nivell. 

• Realitzar resums dels continguts tractats. 

• Elaborar composicions sobre temes d’actualitat social. 

• Respondre per escrit qüestions plantejades. 

• Copiar informació extreta de diferents fonts. 

• Usar diferents fonts d’informació en l’elaboració dels escrits. 



 

 

 

COMPREN
SIÓ 
ESCRITA 

• Elaborar resums o mapes conceptuals. 

• Expressar verbalment les idees principals d’un text escrit. 

• Respondre qüestions plantejades sobre un text escrit. 

• Expressar mitjançant diversos canals comunicatius la informació d’un text: cançons, 
expressió corporal... 

• Usar diferents fonts d’informació per ampliar coneixements i vocabulari. 
 

EXPRESSI
Ó ORAL 

• Llegir en veu alta, de manera individual i col·lectiva, sobre diversos temes. 

• Debatre sobre qüestions relacionades amb l’actualitat i els interessos de l’alumnat. 

• Planificar i efectuar exposicions i conferències orals individuals, en xicotet grup o 
en gran grup. 

• Respondre verbalment a qüestions plantejades a classe. 

• Produir missatges orals utilitzant diversos registres i fonts d’informació. 
 

 

A més, l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura també contribueix a l’adquisició de la resta de 
competències, tal i com s’especifica més endavant.



 

 

 

 

4. Continguts. 
 

 

Estructura i classificació 

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 

L’eix del currículum són les habilitats i estratègies per a parlar i escoltar –incloent-hi la  interacció, escriure 
i llegir– en àmbits significatius de l’activitat social. Aquests aprenentatges s’arrepleguen en els dos primers 

blocs de continguts del currículum, mentre que els dos últims reuneixen els continguts que fan referència 
a la capacitat de l’alumnat per a observar el funcionament de la llengua i per a parlar-ne, als coneixements 

explícits sobre la llengua i les seues formes d’ús que es deriven de la diversitat geogràfica, social i d’estil, 
així com de les actituds adoptades pels usuaris de les llengües oficials. 

Els blocs de continguts exposen, d’una manera analítica, els components de l’educació lingüística i 
literària, i n’assenyalen els nivells assolibles en cada curs. 

 

 

CONTINGUTS DE SEGON DE BATXILLERAT 

Bloc 1 Escoltar i parlar 

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

• Anàlisi de les fronteres i interseccions entre oralitat i escriptura. 
 

• Estudi, anàlisi i valoració crítica de la comunicació oral formal en l’àmbit acadèmic, periodístic, 
professional i empresarial i dels gèneres: conferències, taules redones, entrevistes de treball, etc. 

 

• Escolta, comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica de textos orals expositius i argumentatius de 
l’àmbit acadèmic, periodístic, professional i empresarial. 

 



 

 

• Aplicació dels coneixements sobre les propietats textuals (adequació, coherència i cohesió) en la 
comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica dels textos expositius i argumentatius orals. 

 

• Síntesi oral de textos expositius i argumentatius: ús del registre formal oral i aplicació dels recursos no 
verbals (entonació, dicció, control del ritme,pauses), evitant la recitació literal de textos memoritzats, 
falques o comodins lingüístics. 

 

• Aplicació dels coneixements adquirits sobre les estratègies del procés d’elaboració de la presentació oral. 

 

• Aplicació dels criteris d’ordenació del contingut i dels recursos audiovisuals en les presentacions orals 
d’acord amb la tipologia textual argumentativa, la intenció i l’auditori (interés, importància, lògica, 
cronològica, etc.). 

 

• Aplicació dels recursos no verbals (imatge, gestualitat, mirada, entonació, dicció, control del ritme, les 
pauses, el temps i la duració del discurs). 

 

• Selecció dels arguments adequats a la defensa de la tesi (lògics, d’autoritat, de quantitat, d’analogia, 
apel·lació als valors compartits, etc.). 

 

• Aplicació dels mecanismes de citació.



 

 

 

 

 

• Ús autònom de programes de presentació. 
 

• Ús de guies, gravacions. 

 

• Avaluació, autoavaluació i coavaluació del procés, de l’aplicació de les estratègies i del producte final. 

 

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

 

• Autoconeixement d’aptituds i interessos. 

 

• Coneixement del procés estructurat de presa de decisions. 

 

CONTINGUTS ESPECÍFICS 

 

• Aplicació de les estratègies d’expressió oral i recursos retòrics propis del text argumentatiu, evitant la 
recitació literal de textos memoritzats, col·loquialismes, falques o comodins lingüístics. 

 

• Utilització de connectors discursius que organitzen, relacionen i cohesionen el contingut i les parts del 
discurs (per a iniciar intervencions, introduir incisos o exemples, etc.). 

 

 

Bloc 2. Llegir i escriure 

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

• Estudi i anàlisi dels elements bàsics dels textos escrits de l’àmbit professional i administratiu (cartes 
comercials i de presentació, informe, memoràndum, saluda, avís, factura, instàncies, reclamacions, etc.): 
funció comunicativa, estructura, marques lingüístiques, recursos verbals i no verbals. 

 

• Aplicació dels coneixements adquirits sobre estratègies de comprensió lectora en la  lectura, comprensió, 
interpretació, anàlisi i valoració crítica dels textos escrits de l’àmbit professional i administratiu. 

 



 

 

• Avaluació crítica de les propietats d’un text, relacionant les característiques amb el sentit global i la 
intenció de l’autor. 

 

• Aplicació dels coneixements sobre les propietats textuals (adequació, coherència i cohesió) en 
l’escriptura de textos argumentatius de l’àmbit  acadèmic. 

 

• Estudi dels tipus d’arguments (exemples, analogies, d’autoritat, causals, deduccions, etc.) i dels  recursos 
retòrics dels textos argumentatius (ironia, figures literàries, humor,  preguntes  retòriques, etc.), i 
aplicació d’estos coneixements a l’escriptura de textos. 

 

• Estudi de les propietats (adequació, coherència i cohesió) dels textos de l’àmbit professional i 
administratiu, i aplicació d’estos coneixements a l’escriptura de textos. 

 

• Ús autònom de processadors de textos en l’escriptura. 

 

• Realització de projectes d’investigació acadèmica, amb imaginació i creativitat, seguint les fases del 
procés: planificar; buscar, obtindre, reorganitzar i posar en comú en l’equip la informació de  fonts  orals 
i escrites impreses, audiovisuals i digitals, especialment dels mitjans de comunicació socials; aplicar el 
procés d’escriptura per a l’elaboració del producte final; presentar el treball de forma oral amb suports 
audiovisuals; avaluar tant el procés de treball com el resultat aconseguit. 

 

• Busca, localització i obtenció d’informació en diferents tipus de text i fonts documentals, en llengües 
diverses, valorant críticament i contrastant estes  fonts. 

 

• Ús de ferramentes digitals de busca en pàgines web especialitzades,  diccionaris i enciclopèdies en  
línia, bases de dades especialitzades, etc., o per mitjà de la sindicació de fonts de continguts (RSS) i 
visualització.



 

 

 

 

• Utilització autònoma de les TIC en totes les fases del procés d’elaboració d’un projecte: localitzar, 
seleccionar, tractar, organitzar i emmagatzemar la informació; crear textos escrits o audiovisuals, 
presentar el treball, amb especial incidència en les ferramentes per a la correcció i revisió ortogràfica, 
gramatical i lèxica. 

 

• Aplicació de les normes de presentació de textos escrits en els treballs d’investigació: índex, 
organització del contingut en epígrafs, procediments de citació, notes a peu de pàgina, bibliografia. 

 

• Aplicació del procés estructurat de presa de decisions. Calibratge d’oportunitats i riscos. 
Aplicació d’estratègies de supervisió i resolució de problemes. 

 

• Avaluació, autoavaluació i coavaluació del producte final i del procés d’elaboració d’un projecte per a 
millorar l’expressió escrita. 

 

• Reflexió sobre la importància de la lectura i l’escriptura com a fonts d’informació i d’organització de 
l’aprenentatge i sobre la necessitat d’organitzar la resolució de tasques  complexes. 

 

• Foment de l’autoconeixement, del sentit crític, de l’autoconcepte positiu, de la proactivitat, 
perseverança i flexibilitat, de la responsabilitat i del pensament alternatiu, causal i conseqüencial. 

 

• Valoració de fortaleses i debilitats i de l’error com a oportunitat. 

 

• Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat d’automotivació, de superació 
d’obstacles i fracassos. 

 

• Assumpció de distints rols en equips de treball. 

 

• Adquisició d’habilitats relacionades amb el lideratge. 
 

• Foment del pensament de perspectiva, de la solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat. 

 

• Aplicació d’estratègies de motivació i automotivació. 
 



 

 

• Estudi de tècniques d’escolta activa i posada en pràctica del diàleg igualitari. 

 

• Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatges cooperatiu. 

 

• Aplicació d’estratègies de filtratge en la busca de la informació. 

 

• Emmagatzematge de la informació digital en dispositius informàtics i servicis de la 
xarxa. Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la busca i el contrast 
d’informació. 

 

• Organització de la informació seguint diferents criteris. 
 

• Realització, formatat senzill i impressió de documents de text. 

 

• Disseny de presentacions multimèdia. 

 

• Tractament de la imatge. 

 

• Producció senzilla d’àudio i vídeo. 

 

• Ús de ferramentes de producció digital en la web. 

 

• Coneixement i ús de drets d’autor i llicències de publicació. 

 

• Ús de tècniques de redacció de textos expositius acadèmics en suport paper o digital (planificació, 
investigació, originalitat i creativitat; ús de fonts d’informació en paper, digitals i en línia; procediments 
de citació: bibliografia i web). 

 

• Ús de les ferramentes més comunes de les TIC per a col·laborar i comunicar-se amb la resta del grup 
amb la finalitat de planificar el treball, aportar idees constructives pròpies, comprendre les  idees 
alienes, etc.



 

 

 

 

 

• Construcció d’un producte o meta col·lectiu, compartint informació i recursos. 
 

• Utilització del correu electrònic i de mòduls cooperatius en entorns personals d’aprenentatge. 

 

• Ús de servicis de la web social com ara blogs, wikis, fòrums, etc. 

 

• Adquisició d’hàbits i conductes per a filtrar la font d’informació més completa i compartir-la amb el 
grup. 

 

• Adquisició d’hàbits i conductes per a la comunicació i la protecció de l’individu i protecció d’altres de 
les males pràctiques com el  ciberassetjament. 

 

• Anàlisi del públic destinatari i adaptació de la comunicació en funció d’este. 

 

CONTINGUTS ESPECÍFICS 

 

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

 

• Aplicació dels coneixements sobre les propietats textuals (adequació, coherència i cohesió) en la 
comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica dels textos expositius i argumentatius. 

 

• Resum de textos expositius i argumentatius: selecció de la informació rellevant, generalització i 
globalització de la informació relacionada, escriptura amb una expressió personal, sense reproduir 
literalment les paraules del text. 

 

• Producció de textos escrits argumentatius de l’àmbit acadèmic, amb adequació, coherència, cohesió i 
correcció. 

 

• Producció de textos escrits de l’àmbit professional i administratiu (currículum, cartes comercials i de 
presentació, avisos, instàncies, reclamacions, etc.) amb adequació, coherència, cohesió i correcció. 

 



 

 

• Aplicació dels coneixements adquirits sobre les estratègies del procés de producció escrita 
(planificació, escriptura, avaluació i revisió) en l’escriptura de textos argumentatius de l’àmbit 
acadèmic i de textos de l’àmbit professional i administratiu. 

 

• Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals, i, en concret, del coneixement sobre les estructures 
sintàctiques, en la revisió i millora de les produccions escrites. 

 

• Coneixement i ús d’un vocabulari formal i precís en les produccions escrites i reconeixement de la 
importància d’enriquir el repertori lèxic personal amb termes d’especialitat. 

 

• Ús de fonts de consulta impreses i digitals (diccionaris, gramàtiques, correctors, glossaris, etc.) com a 
suport per a la revisió ortogràfica, gramatical i lèxica. 

 

• Reconeixement en la lectura i utilització en l’escriptura dels recursos retòrics propis dels textos 
argumentatius per a reforçar els arguments. 

 

• Utilització, en els textos escrits, d’estructures sintàctiques complexes pròpies dels textos argumentatius 
per expressar relacions lògiques i jeràrquiques: oracions subordinades i connectors causals, 
consecutius, finals, condicional, concessius, etc. 

 

• Realització de projectes d’investigació acadèmica sobre temes del currículum, amb especial incidència 
en els temes, obres i autors literaris. 

 

Bloc 3. Coneixement de la llengua 

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

• 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 exercixen les paraules i els grups de paraules que les componen. 

 

• Classificació de l’oració composta segons la naturalesa del predicat: oracions atributives i predicatives 
(actives -transitives -reflexives i recíproques- i intransitives-, passives i mitjanes) i segons l’actitud del 
parlant (modalitats oracionals). 

 

• Explicació dels distints nivells de significat de paraules i expressions en el discurs oral i escrit, en  
funció de la intenció comunicativa (significat connotatiu i denotatiu). 

 

• Anàlisi de la coherència textual per mitjà de la descripció i l’explicació de les parts temàtiques 
constitutives del text, fonamentalment expositiu i argumentatiu, 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 
organització estructural (analitzant, sintetitzant, paral·lelística, enquadrada, circular, etc.), en funció de 
la intenció comunicativa. 

 

• Aplicació del coneixement intertextual en la realització de l’anàlisi de textos de diferents gèneres i 
àmbits textuals. 

 

CONTINGUTS ESPECÍFICS 

 

• Identificació de la tipologia i funcions de categories gramaticals (adverbi, preposicions, conjuncions i 
interjeccions). 

 

• Explicació dels procediments morfològics de formació de paraules (derivació,  composició,  
parasíntesi), reconeixent el significat d’afixos, especialment d’origen grecollatí; i dels procediments no 
morfològics de formació de paraules (acurtaments, abreviatures, sigles i acrònims). 

 

• Explicació de la transcategorització (substantivació, adjectivació i adverbialització). 

 

• Anàlisi de l’adequació textual per mitjà de la descripció i explicació de la tipologia textual, del gènere i 
àmbit d’ús (acadèmic, periodístic, professional i empresarial), del to del discurs, de la forma d’elocució, 
en funció de la finalitat del text i de la intenció de l’emissor (funcions del llenguatge); així com per 
mitjà de la descripció i l’explicació de la relació existent entre l’emissor i el receptor, de les marques 
lingüístiques de modalització (dixi, verbs modals, qualificació i quantificació, modalitats oracionals, 
complements oracionals valoratius, procediments de citació, figures literàries valoratives, humor, 
variació del registre, etc.) i del registre idiomàtic; en funció dels elements de la situació comunicativa. 



 

 

 

• Anàlisi de la cohesió textual per mitjà de la descripció i l’explicació d’elements de connexió, nexes i 
connectors (d’orde, addició, oposició, causalitat, reformulació, etc.); de mecanismes lexicosemàntics 
com ara repeticions lèxiques i relacions semàntiques (camps semàntics, associatius, sinonímia, 
antonímia, polisèmia i contrastos, hiperonímia i hiponímia, figures literàries de reiteració: metàfora i 
metonímia, etc.); de mecanismes de cohesió gramatical com ara paral·lelismes, correlacions, figures 
literàries de reiteració (polisíndeton, concatenació, anàfora, polipot, bimembració, gradació, etc.), dixi 
espacial i temporal, anàfores, catàfores i relacions de l’eix temporal; així com de mecanismes 
paralingüístics i elements gràfics. 

 

Bloc 4. Educació literària 

CONTINGUTS ESPECÍFICS 

 

• Anàlisi i interpretació crítica de la literatura del segle XX i de l’actualitat a partir d’obres narratives, 
líriques, dramàtiques i didàctiques completes o fragments, en prosa i en vers, d’autoria masculina i 
femenina. Temes, personatges i tòpics universals. 

 

• La literatura en el context històric, social i cultural del segle XX i l’actualitat. 

 

• El modernisme: la poesia, la novel·la, el teatre. 

 

• El noucentisme: la poesia, la problemàtica de la novel·la, el teatre.



 

 

 

 

 

• Les avantguardes. 
 

• La poesia de la postguerra. 

 

• La narrativa de la postguerra. 

 

• Les noves propostes teatrals. 

 

• L’assaig de postguerra. 

 

• La literatura des dels anys seixanta fins a l’actualitat. 

 

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

-Vinculació del text al 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: l’amor, la mort, el goig de viure, la llibertat, estereotips femenins, el sentit 
de l’existència, el joc literari i l’avantguarda, l’home en societat, la visió d’Europa i Espanya, 
etc.



 

 

 

 

 

5. UNITATS DIDÀCTIQUES 

a) Organització de les unitats didàctiques 

Hem estructurat el curs en sis 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. 

 

 

Estructuració de cada secció en apartats bàsics: 

� Text i discurs
  

§ Comentari model 

§ Comentari guiat 

§ Sociolingüística 

� Gramàtica
  

§ Sintaxi 

§ Lèxic 

§ Fonètica i ortografia 

§ Normativa i estil 

� Literatura  

§ Context històric 

§ Context literari 

§ Textos literaris 
 

 

Els continguts, criteris d’avaluació i estàndard d’aprenentatge fixats per al segon curs de  Batxillerat  
s’han agrupat en les sis unitats didàctiques, desenvolupades al llibre Nexe 2, d`editorial Bromera, i que 

detallem a continuació.



 

 

 

 

 

Unitat 1 Trenta línies 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 
Continguts Criteris d’avaluació i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 



 

 

• Anàlisi de les fronteres i interseccions entre 

oralitat i escriptura. 

 

• Estudi, anàlisi i valoració crítica de la 
comunicació oral formal. 

 

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

 

• Aplicació dels coneixements sobre les 
propietats textuals (adequació, coherència i 
cohesió) en la comprensió, interpretació, anàlisi 
i valoració crítica dels textos. 

 

• Aplicació dels coneixements adquirits 
sobre el procés d’elaboració de l’oral. 

 

• Aplicació dels recursos no verbals 
(entonació, dicció, control del ritme, les 
pauses). 

 

• Aplicació de les estratègies d’expressió 

oral i recursos retòrics. 

1.1. Analitzar els elements de la situació 
comunicativa, les propietats textuals i la 
informació no verbal de textos orals; 
relacionant tots els aspectes globals del 
discurs i interpretant-lo de manera crítica. 

 

Competència en comunicació 

lingüística. Competència d’aprendre a 

aprendre. 

Consciència i expressió cultural. 

1.1.1. Analitza els elements de la 

situació comunicativa, les propietats 

textuals i la informació no verbal de 

textos orals. 

 

1.1.3. Interpreta de manera crítica els 
aspectes globals del discurs de textos 
orals. 

• Anàlisi i interpretació 

d’elements de la llengua oral (p. 8: 

activitats 1 i 2; p. 23: activitats 1-

6, 8 i 9). * 

• Les pàgines i activitats són les del llibre de text Nexe 2. 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 
Continguts Criteris d’avaluació i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

• Estudi i anàlisi dels elements 

bàsics dels textos escrits. 

 

• Aplicació dels coneixements sobre 
estratègies de 

2.1. Descriure, amb el metallenguatge 
adequat, les propietats textuals de textos 
Argumentatius escrits, analitzantne els 
elements formals i de 

2.1.1. Descriu, amb el metallenguatge 

adequat, les propietats textuals de 

textos. 

 

2.1.2. Analitza els elements 
formals i de 

• Anàlisi de textos atenent a les propietats 

textuals (p. 8: activitat 1; p. 9: activitat 2; 

p. 10: activitat 4; p. 11:  ctivitat 6;  p. 14: 

activitats 8- 



 

 

 

 

 



 

 

comprensió lectora en la lectura, 
comprensió, interpretació, anàlisi i 
valoració crítica dels textos escrits. 

 

• Avaluació crítica de les propietats 

d’un text, relacionant-ne les 

característiques amb el sentit global i 

la intenció de l’autor. 

 

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

 

• Estudi de les propietats dels 

textos de l’àmbit professional i 

administratiu, i aplicació d’estos 

coneixements a l’escriptura de 

textos. 

 

• Aplicació de les normes de 
presentació de textos escrits: índex, 
organització del contingut i 
procediments de citació. 

 

• Avaluació, autoavaluació i 
coavaluació del producte final i del 
procés d’elaboració d’un projecte 
per a millorar l’expressió escrita. 

 

• Reflexió sobre la importància 

de la lectura i l’escriptura com a 

fonts d’informació i d’organització 

de l’aprenentatge. 

 

• Foment de l’autoconeixement, del 
sentit crític, de l’autoconcepte positiu, de 
la proactivitat, perseverança i flexibilitat, 
de la responsabilitat i del pensament 
alternatiu, causal i conseqüencial. 

contingut, resumint-ne el contingut i 
relacionant aquestes característiques 
expressives amb el sentit global del text. 

 

2.2. Escriure, amb adequació, coherència, 
cohesió i correcció, textos argumentatius, 
utilitzant estructures pròpies de la tipologia 
i els recursos expressius adequats a la 
situació de comunicació, aplicant-hi les 
estratègies del procés de producció escrita. 

 

Competència en comunicació 
lingüística. 

 

Competència d’aprendre a aprendre. 

Sentit d’iniciativa i emprenedoria. 

Consciència i expressió cultural. 

contingut dels textos. 

 

2.2.1. Escriu, seguint les propietats 
textuals, textos argumentatius i 
expositius. 

 

2.2.2. Escriu Textos argumentatius i 
expositius utilitzant estructures pròpies 
de la tipologia i els recursos expressius 
adequats a la situació comunicativa. 

 

2.2.3. Escriu Textos 
argumentatius i expositius 
aplicant les estratègies del procés 
de producció escrita. 

15; p. 33-34: activitat 6). 

 

• Anàlisi dels elements formals i de 
contingut de textos (p. 9: activitats 1 i 2; p. 
10: activitats 3 i 4; p. 11: activitats 5 i 6; p. 
14: activitats 8-15; 

p. 17: activitat 1; p. 33-34: activitat 6). 

 

• Escriptura de textos Argumentatius 
seguint les propietats textuals, utilitzant 
estructures pròpies de la tipologia i els 
recursos expressius adequats a la situació 
comunicativa, i aplicant les estratègies del 
procés de producció escrita (p. 13-14: 
activitats 8-15; p. 15: activitats 1 i 2; 

p. 17: «Normativització i normalització», 
activitat 2; «Expressió i reflexió crítica», 
activitat 2; p. 33-34: activitat 6; p. 34: 
activitat 1). 



 

 

 

 

 

argumentatius. 

 

• Aplicació dels coneixements sobre 
propietats textuals en la comprensió, 
interpretació, anàlisi i valoració crítica 
dels textos expositius i argumentatius. 

 

• Resum de textos expositius i 
argumentatius. 

 

• Producció de textos escrits 
argumentatius. 

 

• Aplicació dels coneixements sobre les 
estratègies del procés de producció 
escrita (planificació, escriptura, 
avaluació i revisió) en l’escriptura de 
textos argumentatius. 

 

• Aplicació de les normes ortogràfiques i 
gramaticals, i, en concret, del 
coneixement sobre  les estructures 
sintàctiques, en la revisió i millora de les 
produccions escrites. 

 

• Coneixement i ús d’un vocabulari 
formal i precís en les produccions 
escrites i reconeixement de la 
importància d’enriquir el repertori lèxic 
personal amb termes d’especialitat. 

 

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

   

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 



 

 

Continguts Criteris d’avaluació i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

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

3.1. Identificar la tipologia i les funcions 
de les categories gramaticals no flexives 
per a 

3.1.1. Identifica la tipologia i les funcions 
de les categories gramaticals no flexives. 

• Anàlisi de les categories gramaticals no 
flexives (p. 13: activitats 5; p. 19: activitat 
1; p. 



 

 

 

 

 
paraules i els grups de paraules. 

 

• Explicació dels distints nivells de 
significat de paraules i expressions en el 
discurs oral i escrit, en funció de la 
intenció comunicativa (significat 
connotatiu i denotatiu). 

 

• Anàlisi de la coherència, de l’adequació 
i de la cohesió textuals per mitjà de la 
descripció i l’explicació de diversos 
aspectes dels textos escrits. 

 

• Aplicació del coneixement 
intertextual en la realització de l’anàlisi 
de textos de diferents gèneres i àmbits 
textuals. 

 

• Identificació de la tipologia i 
funciona de categories gramaticals. 

usar correctament la llengua. 

 

3.3. Explicar els distints nivells de 
significat de les paraules o expressions 
del discurs oral o escrit, en funció de la 
intenció comunicativa del text en què 
apareixen, per a interpretar-lo 
adequadament. 

 

3.4. Analitzar les propietats 
textuals i la intertextualitat per mitjà 
del comentari pragmàtic de textos; 
aplicar els coneixements obtinguts 
per a millorar l’expressió oral i 
escrita. 

 

Competència en comunicació 

lingüística. Competència d’aprendre a 

aprendre. 

Sentit d’iniciativa i emprenedoria. 

3.3.1. Explica els distints nivells de 
significat de les paraules o expressions del 
discurs oral o escrit en funció de la 
intenció comunicativa. 

 

3.4.1. Analitza les propietats 

textuals i la intertextualitat per mitjà 

del comentari pragmàtic de textos. 

 

3.4.2. Elabora textos aplicant els 
coneixements obtinguts en l’anàlisi de 
les propietats textuals i la 
intertextualitat per a millorar l’expressió 
oral i escrita. 

20: activitats 2-8; p. 25: activitats 1, 2, 3 i 5). 

 

• Distints nivells de significat en funció de 
la intenció comunicativa (p. 8: activitat 1; 
p. 9: activitat 1; p. 10: activitat 3; p. 11: 
activitats 5 i 6; p. 13: activitat 4; p. 17: 
«Expressió i reflexió crítica», activitat 1; p. 
21: activitats 5, 6 i 8; p. 33-34: activitats 4 i 
6). 

 

• Comentari pragmàtic de textos (p. 9: 
activitats 1 i 2; p.10: activitats 3 i 4; p. 11: 
activitats 5 i 6; 

p. 14: activitats 8-15; p. 15: activitat 1; p. 33-
34: activitat 6). 

 

• Redacció de textos (p. 14: activitats 8-15; 
p. 15: activitats 1 i 2; p. 17: 
«Normativització i normalització», activitat 
2; «Expressió i reflexió crítica», activitat 2; 
p. 33-34: activitat 6; p. 34: activitat 1). 

 

 

Bloc IV. Educació literària. 



 

 

Continguts Criteris d’avaluació i competències 
clau 

Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

• Anàlisi i interpretació crítica de la 
literatura del segle xx i de l’actualitat a 
partir d’obres narratives, dramàtiques i 
didàctiques, en prosa. 

 

Temes, personatges i tòpics universals. 

 

• La literatura en el context històric, 
social i cultural del segle xx i l’actualitat. 

 

• El modernisme: la poesia, la 
novel·la, el teatre. 

4.1. Reconéixer l’evolució diacrònica i 
cultural de les tendències, autors i obres 
dels grans moviments literaris del segle xx 
analitzant críticament textos narratius, 
dramàtics i didàctics, en prosa. 

 

4.2. Interpretar, mitjançant el comentari 
literari, obres completes o fragments de la 
literatura del segle xx, justificant la 
vinculació del text amb el seu context, la 
seua pertinença a un gènere literari 
determinat; analitzant la forma i el 
contingut; descobrint la intenció de 
l’autor, i reconeixent l’evolució 

4.1.2. Reconeix l’evolució diacrònica i 
cultural de les tendències, autors i obres 
dels grans moviments literaris del segle xx 
analitzant críticament textos narratius. 

 

4.1.3. Reconeix l’evolució diacrònica i 
cultural de les tendències, autors i obres 
dels grans moviments literaris del segle xx 
analitzant críticament textos dramàtics. 

 

4.1.4. Reconeix l’evolució diacrònica i 
cultural de les tendències, autors i obres 
dels grans moviments literaris del segle xx 

• Activitats de context històric, ultural i 
literari (p. 33: activitats 1-4). 

 

• Comentari de textos literaris (p. 9: 

activitats 1 i 2; p. 10: activitats 3 i 4; p. 11: 

activitats 5 i 6; p. 33- 34: activitats 5 i 6; p. 

34: activitat 1). 



 

 

 

 

 
• El noucentisme: la poesia, la 
problemàtica de la novel·la, el teatre. 

 

• Anàlisi i interpretació d’obres 
completes o fragments tenint en compte 
la vinculació del text al context social, 
cultural i històric; el reconeixement de les 
característiques del gènere literari 
aplicades al text; l’anàlisi de la forma i el 
contingut, el llenguatge literari i la 
intenció de l’autor; el tractament evolutiu 
de temes i tòpics, i la relació amb altres 
disciplines. 

de temes i tòpics en relació amb altres 
disciplines; expressar raonadament les 
conclusions extretes per mitjà de 
l’elaboració de textos. 

 

Competència en comunicació 

lingüística. Competència d’aprendre a 

aprendre. 

Competències socials i 

cíviques. Sentit d’iniciativa i 

emprenedoria. Consciència i 

expressió cultural. 

analitzant críticament textos didàctics. 

 

4.2.1. Justifica la vinculació del text al 
context, la pertinença a un gènere literari 
determinat en obres completes o 
fragments. 

 

4.2.2. Analitza la forma i el contingut. 

 

4.2.3. Descobreix la intenció de l’autor. 

 

4.2.4. Reconeix l’evolució de temes i 
tòpics en relació amb altres disciplines. 

 

4.2.5. Expressa raonadament les 

conclusions extretes. 

 

 

 

Unitat 2 Temps variable 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 



 

 

Continguts Criteris d’avaluació i competències 
clau 

Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

• Anàlisi de les fronteres i 
interseccions entre oralitat i 
escriptura. 

 

• Estudi, anàlisi i valoració crítica 
de la comunicació oral formal. 

 

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

 

• Aplicació dels coneixements adquirits 
sobre les estratègies del procés 
d’elaboració de la presentació oral. 

1.1. Analitzar els elements de la situació 
comunicativa, les propietats textuals i la 
informació no verbal de textos orals, 
utilitzant les estratègies de comprensió 
oral; relacionant tots els aspectes globals 
del discurs, interpretant-lo de manera 
crítica. 

 

Competència en comunicació 

lingüística. Competència d’aprendre a 

aprendre. 

Sentit d’iniciativa i emprenedoria. 

1.1.1. Analitza els elements de la 
situació comunicativa, les propietats 
textuals i la informació no verbal de 
textos orals. 

 

1.1.3. Interpreta de manera crítica els 

aspectes globals del discurs de textos 

orals. 

• Anàlisi dels elements dels textos orals 
(p. 36: activitats 1-3; p. 51: activitats 1-5; 
p. 53: activitats 1 i 4). 

 

• Interpretació d’aspectes del discurs 

oral (p. 36: activitats1 i 3; p. 51: activitats 

1-5). 



 

 

 

 

 
• Aplicació dels recursos no verbals. 

 

• Avaluació, autoavaluació i coavaluació 
del procés, de l’aplicació de les 
estratègies i del producte final. 

   

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 



 

 

Continguts Criteris d’avaluació i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 



 

 

• Estudi i anàlisi dels elements bàsics 
dels textos escrits: funció 
comunicativa, estructura, marques 
lingüístiques, recursos verbals i no 
verbals. 

 

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

 

• Avaluació crítica de les propietats 

d’un text, relacionant les 

característiques amb el sentit global i la 

intenció de l’autor. 

 

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

 

• Estudi dels tipus d’arguments i dels 
recursos retòrics dels 

 

textos argumentatius, aplicació 
d’estos coneixements a l’escriptura 
de textos. 

 

• Estudi de les propietats 
textuals, i aplicació d’estos 
coneixements a l’escriptura de 
textos. 

 

• Ús autònom de processadors de textos en 
l’escriptura. 

2.1. Descriure, amb el metallenguatge adequat, les 
propietats textuals de textos expositius i 
argumentatius escrits, analitzant els elements formals 
i de contingut amb ajuda de guies i la reflexió 
dialogada, resumint el contingut i relacionant estes 
característiques expressives amb el sentit global del 
text. 

 

2.2. Escriure, respectant les propietats textuals, textos 
expositius i argumentatius, utilitzant estructures 
pròpies de la tipologia i els recursos expressius 
adequats a la situació de comunicació, aplicant-hi les 
estratègies del procés de producció escrita. 

 

Competència en comunicació lingüística. Competència 

d’aprendre a aprendre. 

Competències socials i cíviques. Sentit 

d’iniciativa i emprenedoria. Consciència i 

expressió cultural. 

2.1.1. Descriu, amb el 
metallenguatge adequat, les 
propietats textuals de textos 
expositius i argumentatius escrits. 

 

2.1.2. Analitza els elements formals i 
de contingut dels textos expositius i 
argumentatius escrits amb ajuda de 
guies i la reflexió dialogada. 

 

2.1.3. Resumeix el contingut de 
textos expositius i argumentatius 
escrits, relacionant les seues 
característiques expressives amb el 
sentit global del text. 

 

Escriu, respectant les propietats 
textuals, textos expositius i 
argumentatius. 

 

Utilitzant estructures pròpies de la 
tipologia i els recursos expressius 
adequats a la situació de 
comunicació. 

 

Aplicant les estratègies del procés de 
producció escrita. 

Descripció de les propietats 
textuals (p. 36: activitat 1; p. 37: 
activitat 2; p. 38: activitat 4; p. 39: 
activitat 6; p. 42: activitats 8-16; p. 
43: activitat 1; p. 45: activitats 1-4; 
p. 62: activitats 7 i 8). 

 

Anàlisi formal i de contingut de 
textos; resum, etc. (p. 37: 
activitats 1 i 2; p. 38: activitats 3 i 
4; p. 39: activitats 5 i 6; p. 41: 
activitats 1-7; p. 42: activitats 8-
16; p. 45: activitat 1; p. 53: 
activitat 6; p. 61: activitats 4-6; p. 
62: activitats 7; p. 62: activitat 1). 

 

Activitats de redacció de textos 
expositius o argumentatius (p. 
42: activitats 8-16; p. 43: 
activitats 1 i 2; 

p. 45: «Les modalitats 
normatives», activitat 1; 
«Expressió i reflexió crítica», 
activitat 2; p. 62: activitats 7 i 1). 



 

 

 

 

 



 

 

Busca, localització i obtenció 
d’informació en diferents tipus de text 
i fonts documentals, valorant 
críticament i contrastant estes fonts. 

 

Ús de ferramentes digitals de busca 
de dades en línia (diccionaris, etc.). 

 

Avaluació, autoavaluació i coavaluació 
del producte final i del procés 
d’elaboració d’un projecte per a millorar 
l’expressió escrita. 

 

Reflexió sobre la importància de la 

lectura i l’escriptura com a fonts 

d’informació i d’organització de 

l’aprenentatge. 

 

Foment de l’autoconeixement, del sentit 
crític, de l’autoconcepte positiu, de la 
proactivitat, perseverança i 

 

flexibilitat, de la responsabilitat i del 
pensament alternatiu, causal i 
conseqüencial. 

 

Foment del pensament de perspectiva, 
de la solidaritat, tolerància, respecte i 
amabilitat. 

 

Ús de tècniques de redacció de textos 
expositius en suport paper o digital. 

 

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

 

   



 

 

 

 

 

propietats textuals. 

 

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

 

Aplicació de les normes ortogràfiques i 

gramaticals, i, en concret, del 

coneixement sobre les estructures 

sintàctiques, en la revisió i millora de les 

produccions escrites. 

 

Coneixement i ús d’un vocabulari 
formal i precís en les produccions 
escrites i reconeixement de la 
importància d’enriquir el repertori 
lèxic personal. 

 

Ús de fonts de consulta impreses i 
digitals com a suport per a la revisió 
ortogràfica, gramatical i lèxica. 

 

Reconeixement en la lectura i utilització 

en l’escriptura dels recursos retòrics 

propis dels textos argumentatius per a 

reforçar els arguments. 

 

Utilització, en els textos escrits, 
d’estructures sintàctiques complexes 
pròpies dels textos argumentatius per 
expressar relacions lògiques i 
jeràrquiques. 

   

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 



 

 

Continguts Criteris d’avaluació i competències 
clau 

Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Reconeixement i explicació d’estructures 
sintàctiques complexes (oració composta: 
coordinada, juxtaposada, subordinada) i 
dels seus nexes, així com de les funcions 
sintàctiques que exerceixen les paraules i 
grups de paraules que les componen. 

 

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

Analitzar sintàcticament oracions 
compostes i classificar-les segons la 
naturalesa dels seus predicats i segons les 
seues modalitats oracionals, per a 
millorar la comprensió i expressar-se i 
redactar, amb correcció i propietat de 
forma oral i escrita. 

 

Explicar els distints nivells de significat 
de paraules o expressius, en funció de 
la 

Analitza sintàcticament oracions 
compostes i les classifica segons la 
naturalesa dels seus predicats per a 
millorar la comprensió i expressar-se, amb 
correcció i propietat, de forma oral i 
escrita. 

 

Analitza sintàcticament oracions 
compostes i les classifica segons les 
seues modalitats oracions per a 
millorar la 

Activitats d’anàlisi sintàctica (p. 41: 
activitats 5-7; p. 48: activitats 1-7). 

 

Activitats sobre lèxic: nivells de significat, 
vocabulari (p. 39: activitat 5; p. 41: 
activitats 1- 4; p. 42: activitat 14; p. 49: 
activitats 1-7; p. 61: activitats 1, 2 i 6; p. 
62: activitat 1). 

 

Comentari pragmàtic de textos per a treballar 



 

 

 

 

 
parlant. 

 

Explicació dels distints nivells de significat 
de paraules i expressions, en funció de la 
intenció comunicativa (significat 
connotatiu i denotatiu). 

 

Anàlisi de les ropietats textuals a través de 
la descripció i l’explicació dels aspectes, 
parts i el contingut de textos. 

 

Aplicació del coneixement intertextual 

en la realització de l’anàlisi de textos de 

diferents gèneres i àmbits textuals. 

intenció comunicativa del text en què 
apareixen, per a interpretar-lo 
adequadament; fer un ús connotatiu o 
denotatiu de la llengua, de manera 
progressivament autònoma, per a 
enriquir el vocabulari actiu i millorar la 
producció de textos. 

 

3.4. Analitzar les propietats textuals i 
la intertextualitat per mitjà del 
comentari pragmàtic de textos 
expositius i argumentatius, per a 
interpretar i valorar discursos orals i 
escrits; aplicar els coneixements 
obtinguts per a millorar l’expressió 
oral i escrita. 

 

Competència en comunicació 

lingüística. Competència d’aprendre a 

aprendre. 

Sentit d’iniciativa i 

emprenedoria. Consciència i 

expressió cultural. 

comprensió i expressar-se, amb 
correcció i propietat, de forma oral i 
escrita. 

 

Explica els distints nivells de significat de 
les paraules o expressius del discurs, en 
funció de la intenció comunicativa del 
text en què apareixen, per a interpretar-
lo adequadament. 

 

Fa un ús connotatiu o denotatiu de la 
llengua, de manera progressivament 
autònoma, per a enriquir el vocabulari 
actiu i millorar la producció de textos. 

 

Analitza les propietats textuals i la 
intertextualitat per mitjà del 
comentari pragmàtic de textos 
expositius i argumentatius. 

 

Elabora textos aplicant els coneixements 
obtinguts en l’anàlisi de les propietats 
textuals i la intertextualitat per a millorar 
l’expressió oral i escrita. 

les propietats textuals (p. 36: activitat 1; p. 

37: 

activitat 2; p. 38: activitat 4; p. 40: activitat 6; 
p. 

42: activitats 8-16; p. p. 62: activitats 7 i 1). 

 

Redacció de textos per tal de millorar 
l’aplicació de les propietats textuals i 
l’expressió escrita (p. 42: activitats 8-16; p. 
43: activitats 1 i 2; p. 45: «Les modalitats 
normatives», activitat 1; «Expressió i 
reflexió crítica», activitat 2; p. 62: activitats 
7 i 1).. 

 

 

Bloc IV. Educació literària. 



 

 

Continguts Criteris d’avaluació i competències 
clau 

Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Anàlisi i interpretació crítica de la 
literatura del segle xx a partir d’obres 
narratives i líriques, completes o en 
fragments, en prosa i en vers, d’autoria 
masculina i femenina. 

 

Les avantguardes. 

 

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

4.1. Reconéixer l’evolució diacrònica i 
cultural de les tendències, autors i obres 
dels grans moviments literaris del segle xx 
analitzant críticament textos lírics, 
narratius, en prosa i en vers, d’autoria 
masculina o femenina; realitzar treballs de 
síntesi, creatius i documentats, que 
presenten la literatura com un producte 
lligat al seu context històric i cultural, 
capaç d’acostar- 

Reconeix l’evolució diacrònica i cultural de 
les tendències, autors i obres dels grans 
moviments literaris del segle xx analitzant 
críticament textos lírics d’autoria 
masculina o femenina. 

 

Reconeix l’evolució diacrònica i cultural de 
les tendències, autors i obres dels grans 
moviments literaris del segle xx 

Anàlisi de textos lírics (p. 61: activitats 4-6). 

 

Anàlisi de textos narratius (p. 62: activitat 7). 

 

Vinculació del text al context, 

característiques del gènere literari (p. 61: 

activitats 1-6; p. 62: activitats 7 i 1). 

 

Anàlisi de la forma i el contingut de les obres 



 

 

 

 

 
següents: 

 

Vinculació del text al 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. 

nos a altres mons i pensaments. 

 

4.2. Interpretar, utilitzant el comentari 
literari, obres completes o fragments de 
la literatura del segle xx a l’actualitat, 
justificant la vinculació del text amb el 
seu context, la seua pertinença a un 
gènere literari determinat; analitzant la 
forma i el contingut; descobrint la 
intenció de l’autor, i reconeixent 
l’evolució de temes i tòpics en relació 
amb altres disciplines; expressar 
raonadament les conclusions extretes per 
mitjà de l’elaboració de textos 
estructurats, orals o escrits. 

 

Competència en comunicació 

lingüística. Competència d’aprendre a 

aprendre. 

Competències socials i 

cíviques. Sentit d’iniciativa i 

emprenedoria. Consciència i 

expressió cultural. 

analitzant críticament textos 
narratius, d’autoria masculina o 
femenina. 

 

Justifica la vinculació del text al context, 
la pertinença a un gènere literari 
determinat en obres completes o 
fragments de la literatura del segle xx a 
l’actualitat. 

 

Analitza la forma i el contingut d’obres 
completes o fragments de la literatura del 
segle xx a l’actualitat. 

 

Descobreix la intenció de l’autor en obres 
completes o fragments de la literatura del 
segle xx a l’actualitat. 

 

Reconeix l’evolució de temes i tòpics en 
relació amb altres disciplines en obres 
completes o fragments de la literatura 
del segle xx a l’actualitat. 

 

Expressa raonadament les conclusions 

extretes per mitjà de l’elaboració de 

textos estructurats. 

(p. 61: activitats 4-6; p. 62: activitats 7 i 1). 

 

Intenció de l’autor a les obres (p. 61: 
activitats 2, 5 i 6; p. 62: activitats 7 i 1). 

 

Evolució de temes i tòpics (p. 61: activitats 
1, 2, 3, 5 i 6; p. 62: activitats 7 i 1). 

 

Redacció de comentaris literaris (p. 
62: activitats 7 i 1). 

 

 

Unitat 3 Guerra i història 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 



 

 

Continguts Criteris d’avaluació i competències 
clau 

Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Anàlisi de les fronteres i interseccions 1.1. Analitzar els elements de la situació 1.1.1. Analitza els elements de la situació Anàlisi dels elements dels textos orals (p. 

64: 
entre oralitat i escriptura. comunicativa, les propietats textuals i la comunicativa, les propietats textuals i la activitats 1-3). 

 informació no verbal de textos orals, informació no verbal de textos orals.  

Estudi, anàlisi i valoració crítica de la utilitzant les estratègies de comprensió 
oral; 

 Interpretació d’aspectes del discurs oral (p. 

comunicació oral formal. relacionant tots els aspectes globals del 1.1.3. Interpreta de manera crítica els 64: activitats 1-3). 



 

 

 

 

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

 

Aplicació dels coneixements adquirits 

sobre les estratègies del procés 

d’elaboració de la presentació oral. 

 

Aplicació dels recursos no verbals. 

 

Avaluació, autoavaluació i coavaluació del 

procés, de l’aplicació de les estratègies i 

del producte final. 

 

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

discurs, interpretant-lo de manera crítica. 

 

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

 

Competència en comunicació 

lingüística. Competència d’aprendre a 

aprendre. 

Competències socials i 

cíviques. Sentit d’iniciativa i 

emprenedoria. 

aspectes globals del discurs de textos orals. 

 

Busca i selecciona informació rellevant 
sobre els entorns laborals, professions i 
estudis vinculats als coneixements del 
nivell educatiu. 

 

Analitza els coneixements, habilitats i 
competències dels estudis i professions 
vinculats als coneixements del nivell 
educatiu. 

 

Compara les habilitats i competències 
que requereixen els estudis i professions 
vinculats als coneixements del nivell 
educatiu amb les seues pròpies aptituds i 
interessos per a generar alternatives 
davant de la presa de decisions 
vocacional. 

Informació sobre entorns laborals, 
professions o estudis vinculats als 
coneixements del nivell educatiu; anàlisi i 
comparació de les habilitats i competències 
que requereixen vinculades als 
coneixements (p. 65: activitats 1 i 2; p. 66: 
activitat 4; p. 67: activitat 6; p. 70: activitats 
1, 3, 14, 15 i 16; p. 71: activitats 1 i 2; p. 73: 
activitats 2-5). 

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 
Continguts Criteris 

d’avaluació i 
competències 
clau 

Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 
Estudi i anàlisi dels elements bàsics dels textos escrits: funció comunicativa, 2.1. Descriure, amb el 2.1.1. Descriu, amb el Anàlisi de les propietats textuals 
estructura, marques lingüístiques, recursos verbals i no verbals. metallenguatge adequat, les metallenguatge adequat, les (p. 64: activitat 1; p. 65: activitats 

1 i  propietats textuals de textos propietats textuals de textos 2; p. 66: activitats 3 i 4; p. 67: 
Aplicació dels coneixements adquirits sobre estratègies de comprensió expositius i argumentatius expositius i argumentatius escrits. activitats 5 i 6; p. 70: activitats 6-

16; lectora en la lectura, comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica dels escrits, analitzant els elements  p. 76: activitat 7). 
textos escrits. formals i de contingut amb 

ajuda 
2.1.2. Analitza els elements 

formals 
 

 de guies i la reflexió dialogada, i de contingut dels textos 

expositius 
Activitats sobre el contingut i la 

Avaluació crítica de les propietats d’un text, relacionant les 
característiques amb el sentit global i la intenció de l’autor. 

resumint el contingut i 

relacionant estes 
característiques expressives 
amb el sentit global 

i argumentatius escrits amb 

ajuda de guies i la reflexió 

dialogada. 

forma de textos (p. 65: activitats 

1 i 2; p. 66: activitats 3 i 4; p. 67: 

activitats 5 i 6; p. 70: activitats 6-
16; 

Aplicació dels coneixements sobre les propietats textuals en l’escriptura de del text. 2.1.3. Resumeix el contingut de p. 73: activitat 1; p. 89: activitat 

13). 



 

 

  textos expositius i argumentatius  



 

 

 

 

 



 

 

textos argumentatius. 

 

Estudi dels tipus d’arguments i dels recursos retòrics dels textos 
argumentatius, aplicació d’estos coneixements a l’escriptura de 
textos. 

 

Estudi de les propietats textuals, i aplicació d’estos coneixements 
a l’escriptura de textos. 

 

Ús autònom de processadors de textos en l’escriptura. 

 

Busca, localització i obtenció d’informació en diferents tipus de text i 
fonts documentals, valorant críticament i contrastant estes fonts. 

 

Ús de ferramentes digitals de busca de dades en línia (diccionaris, etc.). 

 

Avaluació, autoavaluació i coavaluació del producte final i del 
procés d’elaboració d’un projecte per a millorar l’expressió escrita. 

 

Reflexió sobre la importància de la lectura i l’escriptura com a 
fonts d’informació i d’organització de l’aprenentatge. 

 

Foment de l’autoconeixement, del sentit crític, de l’autoconcepte 

positiu, de la proactivitat, perseverança i flexibilitat, de la responsabilitat 

i del pensament alternatiu, causal i conseqüencial. 

 

Foment del pensament de perspectiva, de la solidaritat, tolerància, 
respecte i amabilitat. 

 

Ús de tècniques de redacció de textos expositius en suport paper o digital. 

 

Lectura, comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica de 

2.2. Escriure, respectant les 
propietats textuals, textos 
expositius i argumentatius, 
utilitzant estructures pròpies 
de la tipologia i els recursos 
expressius adequats a la 
situació de comunicació, 
aplicant-hi les estratègies del 
procés de producció escrita. 

 

2.8. Realitzar projectes de 
treball individuals i en equips 
cooperatius, sobre temes del 
currículum o sobre temes 
socials, científics i culturals, 
buscant i seleccionant 
informació de manera 
contrastada 

 

Competència en 
comunicació lingüística. 

 

Sentit 
d’iniciativa i 
emprenedoria. 

 

Consciència i expressió cultural. 

escrits, relacionant les seues 
característiques expressives 
amb el sentit global del text. 

 

Escriu, respectant les 

propietats textuals, 

textos expositius i 

argumentatius. 

 

Utilitzant estructures pròpies de 
la tipologia i els recursos 
expressius adequats a la situació 
de comunicació. 

 

Aplicant les estratègies del 
procés de producció escrita. 

 

2.8.1. Realitza projectes de 
treball buscant i seleccionant 
informació a partir d’una 
estratègia de filtratge de 
manera contrastada; la registra 
de manera acurada o 
l’emmagatzema digitalment. 

Redacció de textos (p. 70: 
activitats 6-16; p. 71: activitats 
1 i 2; 

p. 73, «Expressió i reflexió 
crítica», activitat 2; p. 90: 
activitat 1). 

 

Cerca i selecció d’informació 
sobre determinats temes 
d’interés (p. 73: activitats 3-6; 
p. 90: activitat 2). 



 

 

 

 

 

Resum de textos expositius i argumentatius. 

 

Producció de textos escrits argumentatius, seguint les propietats textuals. 

 

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

 

Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals, i, en concret, del 

coneixement sobre les estructures sintàctiques, en la revisió i millora de 

les produccions escrites. 

 

Coneixement i ús d’un vocabulari formal i precís en les produccions 
escrites i reconeixement de la importància d’enriquir el repertori lèxic 
personal. 

 

Ús de fonts de consulta impreses i digitals com a suport per a la 
revisió ortogràfica, gramatical i lèxica. 

 

Reconeixement en la lectura i utilització en l’escriptura dels recursos 
retòrics propis dels textos argumentatius per a reforçar els 
arguments. 

 

Utilització, en els textos escrits, d’estructures sintàctiques 

complexes pròpies dels textos argumentatius per expressar 

relacions lògiques i jeràrquiques. 

   

 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 



 

 

Continguts Criteris d’avaluació i competències 
clau 

Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Reconeixement i explicació d’estructures 
sintàctiques complexes (oració composta: 
coordinada, juxtaposada, subordinada) i 
dels seus nexes, així com de les funcions 
sintàctiques que exerceixen les paraules i 
grups de paraules que les componen. 

 

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

Analitzar sintàcticament oracions 
compostes i classificar-les segons la 
naturalesa dels seus predicats i segons les 
seues modalitats oracionals, per a 
millorar la comprensió i expressar-se i 
redactar, amb correcció i propietat de 
forma oral i escrita. 

 

Explicar els distints nivells de significat 
de paraules o expressius, en funció de 
la 

Analitza sintàcticament oracions 
compostes i les classifica segons la 
naturalesa dels seus predicats per a 
millorar la comprensió i expressar-se, amb 
correcció i propietat, de forma oral i 
escrita. 

 

Analitza sintàcticament oracions 
compostes i les classifica segons les 
seues modalitats oracions per a 
millorar la 

Activitats d’anàlisi sintàctica i a l’entorn 
d’aspectes oracionals (p. 67: activitat 5; 
p. 69: activitats 4 i 5; p. 75: activitats 1 i 
2; p. 76: activitats 3-7). 

 

Activitats sobre lèxic (p. 69: activitats 1-3; 

p. 70: activitats 9 i 15; p. 77: activitats 1-7; 

p. 79: activitat 2; p. 89: activitat 13; p. 90: 

activitat 1). 



 

 

 

 

 
parlant. 

 

Explicació dels distints nivells de significat 
de paraules i expressions, en funció de la 
intenció comunicativa (significat 
connotatiu i denotatiu). 

 

Anàlisi de les propietats textuals a través 
de la descripció i l’explicació dels 
aspectes, parts i el contingut de textos. 

 

Aplicació del coneixement intertextual 

en la realització de l’anàlisi de textos de 

diferents gèneres i àmbits textuals. 

intenció comunicativa del text en què 
apareixen, per a interpretar-lo 
adequadament; fer un ús connotatiu o 
denotatiu de la llengua, de manera 
progressivament autònoma, per a 
enriquir el vocabulari actiu i millorar la 
producció de textos. 

 

3.4. Analitzar les propietats textuals i 
la intertextualitat per mitjà del 
comentari pragmàtic de textos 
expositius i argumentatius, per a 
interpretar i valorar discursos orals i 
escrits; aplicar els coneixements 
obtinguts per a millorar l’expressió 
oral i escrita. 

 

Competència en comunicació 

lingüística. Competència d’aprendre a 

aprendre. 

Sentit d’iniciativa i emprenedoria. 

comprensió i expressar-se, amb 
correcció i propietat, de forma oral i 
escrita. 

 

Explica els distints nivells de significat de 
les paraules o expressius del discurs, en 
funció de la intenció comunicativa del 
text en què apareixen, per a interpretar-
lo adequadament. 

 

Fa un ús connotatiu o denotatiu de la 
llengua, de manera progressivament 
autònoma, per a enriquir  el vocabulari 
actiu i millorar la producció de textos. 

 

Analitza les propietats textuals i la 
intertextualitat per mitjà del 
comentari pragmàtic de textos 
expositius i argumentatius. 

 

Elabora textos aplicant els coneixements 
obtinguts en l’anàlisi de les propietats 
textuals i la intertextualitat per a millorar 
l’expressió oral i escrita. 

Comentari pragmàtic i redacció de textos 
de textos per a l’anàlisi i el treball de les 
propietats textuals (p. 65: activitat 2; p. 66: 
activitat 4; p. 67: activitat 6; p. 70: activitats 
6-16; p. 71: activitats 1 i 2; p. 73: «Expressió 
i reflexió crítica», activitat 2; p. 81: activitat 
3; p. 89: activitat 13; p. 90: activitat 1). 

 

 

Bloc IV. Educació literària. 



 

 

Continguts Criteris d’avaluació i competències 
clau 

Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Anàlisi i interpretació crítica de la 
literatura del segle xx a partir d’obres 
narratives, completes o en fragments, en 
prosa, d’autoria masculina i femenina. 

 

La narrativa de la postguerra. 

 

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

4.1. Reconéixer l’evolució diacrònica i 
cultural de les tendències, autors i obres 
dels grans moviments literaris del segle xx 
analitzant críticament textos narratius, en 
prosa, d’autoria masculina o femenina; 
realitzar treballs de síntesi, creatius i 
documentats, que presenten la literatura 
com un producte lligat al seu context 
històric i cultural, capaç d’acostar-nos a 
altres mons i 

4.1.2. Reconeix l’evolució diacrònica i 
cultural de les tendències, autors i 
obres dels grans moviments literaris 
del segle xx analitzant críticament 
textos narratius, d’autoria masculina o 
femenina. 

 

4.2.1. Justifica la vinculació del 

 

text al context, la pertinença a un gènere 

Anàlisi de fragments d’obres narratives (p. 
89: activitat 13; p. 90: activitat 1). 

 

Vinculació del text al context i al gènere 

literari (p. 89: activitats 1-13; p. 90: 

activitats 1 i 2). 

 

Anàlisi de la forma i el contingut de 
fragments 



 

 

 

 

 
següents: 

 

Vinculació del text al 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. 

pensaments. 

 

4.2. Interpretar, utilitzant el comentari 
literari, obres completes o fragments de 
la literatura del segle xx a l’actualitat, 
justificant la vinculació del text amb el 
seu context, la seua pertinença a un 
gènere literari determinat; analitzant la 
forma i el contingut; descobrint la 
intenció de l’autor, i reconeixent 
l’evolució de temes i tòpics en relació 
amb altres disciplines; expressar 
raonadament les conclusions extretes per 
mitjà de l’elaboració de textos 
estructurats, orals o escrits. 

 

Competència d’aprendre a 

aprendre. Competències socials i 

cíviques. 

Sentit d’iniciativa i 

emprenedoria. Consciència i 

expressió cultural. 

literari determinat en obres 
completes o fragments de la 
literatura del segle xx a l’actualitat. 

 

Analitza la forma i el contingut d’obres 

completes o fragments de la literatura del 

segle xx a l’actualitat. 

 

Descobreix la intenció de l’autor en obres 
completes o fragments de la literatura del 
segle xx a l’actualitat. 

 

Reconeix l’evolució de temes i tòpics en 
relació amb altres disciplines en obres 
completes o fragments de la literatura 
del segle xx a l’actualitat. 

 

Expressa raonadament les conclusions 

extretes per mitjà de l’elaboració de 

textos estructurats. 

d’obres (p. 89: activitat 13; p. 90: activitat 1). 

 

Intenció de l’autor en els textos (p. 
89: activitat 13; p. 90: activitat 1). 

 

Evolució de temes i tòpics (p. 89: activitats 
3, 4, 6, 9, 10, 11 i 12; p. 90: activitats 1 i 2). 

 

Redacció de textos a l’entorn del comentari 
literari (p. 89: activitat 13; p. 90: activitats 1 
i 2). 

 

 

Unitat 4 Llengua i identitat 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 



 

 

Continguts Criteris d’avaluació i competències 
clau 

Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Anàlisi de les fronteres i 

interseccions entre oralitat i 

escriptura. 

 

Estudi, anàlisi i valoració crítica de 
la comunicació oral formal. 

 

Aplicació dels coneixements sobre 

les propietats textuals en la 

comprensió, 

Analitzar els elements de la situació 
comunicativa, les propietats textuals i la 
informació no verbal de textos orals, 
utilitzant les estratègies de comprensió 
oral; relacionant tots els aspectes globals 
del discurs, interpretant-lo de manera 
crítica. 

 

Elaborar presentacions orals ajustades 
al 

1.1.1. Analitza els elements de la 

situació comunicativa, les propietats 

textuals i la informació no verbal de 

textos orals. 

 

1.1.3. Interpreta de manera crítica els 
aspectes globals del discurs de textos 
orals. 

 

1.2.1. Elabora presentacions orals ajustades 

Anàlisi dels elements dels textos orals (p. 

93: 

«Lectura en veu alta», activitats 1 i 2; p. 
107: activitats 1-8). 

 

Interpretació d’aspectes del discurs oral 

(p. 93: «Lectura en veu alta», activitats 1 

i 2; p. 107: activitats 1-8). 



 

 

 

 

 
interpretació, anàlisi i valoració crítica 
dels textos orals. 

 

Aplicació dels coneixements adquirits 
sobre les estratègies del procés 
d’elaboració de la presentació oral. 

 

Aplicació dels recursos no verbals. 

 

Selecció dels arguments adequats a 
la defensa de la tesi. 

 

Avaluació, autoavaluació i coavaluació del 

procés, de l’aplicació de les estratègies i 

del producte final. 

 

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

 

Aplicació de les estratègies d’expressió 

oral i recursos retòrics propis del text 

argumentatiu. 

 

Utilització de connectors discursius 

que organitzen, relacionen i 

cohesionen el contingut i les parts del 

discurs. 

propòsit, el contingut i la 
situació comunicativa. 

 

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

 

Competència en comunicació 

lingüística. Competències socials i 

cíviques. 

Sentit d’iniciativa i 

emprenedoria. Consciència i 

expressió cultural. 

al propòsit,al contingut i a la 
situació comunicativa. 

 

Elabora presentacions orals utilitzant el 
lèxic tècnic adequat. 

 

Elabora presentacions orals seguint les 

fases del procés d’elaboració de les 

exposicions orals. 

 

N’exposa el contingut utilitzant les 
estratègies i els recursos de l’expressió 
oral. 

 

Busca i selecciona informació rellevant 
sobre els entorns laborals, professions i 
estudis vinculats als coneixements del 
nivell educatiu. 

 

Analitza els coneixements, habilitats i 
competències dels estudis i professions 
vinculats als coneixements del nivell 
educatiu. 

 

Compara les habilitats i competències 
que requereixen els estudis i professions 
vinculats als coneixements del nivell 
educatiu amb les seues pròpies aptituds i 
interessos per a generar alternatives 
davant de la presa de decisions 
vocacional. 

Expressió oral (p. 115: activitat 10). 

 

Informació sobre entorns laborals, 
professions o estudis vinculats als 
coneixements del nivell educatiu; anàlisi i 
comparació de les habilitats i competències 
que requereixen vinculades als 
coneixements (p. 93: 

«Comentari», activitats 1 i 2; p. 94: activitat 
6; 

p. 98: activitats 8, 9 i 10; p. 101: activitats 1, 4 

i 5; p. 114: activitats 5, 6 i 8; p. 116: activitats 

2, 4 i 7). 

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 



 

 

Continguts Criteris d’avaluació i competències clau Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Estudi i anàlisi dels elements bàsics dels 

textos escrits: funció comunicativa, 

estructura, marques lingüístiques, 

recursos 

2.1. Descriure, amb el metallenguatge adequat, les 

propietats textuals de 
2.1.1. Descriu, amb el 

metallenguatge adequat, les 

propietats textuals de 

Anàlisi de les propietats textuals 

(p. 93: «Lectura en veu alta», 

activitat 1, 



 

 

 

 

 



 

 

verbals i no verbals. 

 

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

 

Avaluació crítica de les propietats d’un 

text, relacionant les característiques 

amb el sentit global i la intenció de 

l’autor. 

 

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

 

Estudi dels tipus d’arguments i dels 

recursos retòrics dels textos 

argumentatius, aplicació d’estos 

coneixements a l’escriptura de 

textos. 

 

Estudi de les propietats 
textuals, i aplicació d’estos 
coneixements a l’escriptura de 
textos. 

 

Ús autònom de processadors de textos en 
l’escriptura. 

 

Realització de projectes d’investigació 
acadèmica. 

 

Busca, localització i obtenció 
d’informació en diferents tipus de text i 
fonts documentals, valorant críticament 

textos expositius i argumentatius escrits, analitzant els 
elements formals i de contingut amb ajuda de guies i la 
reflexió dialogada, resumint el contingut i relacionant 
estes característiques expressives amb el sentit global 
del text. 

 

2.2. Escriure, respectant les propietats textuals, textos 
expositius i argumentatius, utilitzant estructures 
pròpies de la tipologia i els recursos expressius 
adequats a la situació de comunicació, aplicant-hi les 
estratègies del procés de producció escrita. 

 

2.5. Realitzar projectes d’investigació acadèmica amb 
sentit crític i creativitat, sobre temes del currículum o 
de l’actualitat, el producte final del qual siga un text 
escrit argumentatiu. 

 

2.8. Realitzar projectes de treball individuals i en 
equips cooperatius, sobre temes del currículum o 
sobre temes socials, científics i culturals, buscant i 
seleccionant informació de manera contrastada. 

 

Competència en comunicació lingüística. 

 

Competència d’aprendre a aprendre. Sentit 

d’iniciativa i emprenedoria. 

textos expositius i 
argumentatius escrits. 

 

Analitza els elements formals i de 
contingut dels textos expositius i 
argumentatius escrits amb ajuda de 
guies i la reflexió dialogada. 

 

Resumeix el contingut de textos 
expositius i argumentatius escrits, 
relacionant les seues 
característiques expressives amb el 
sentit global del text. 

 

Escriu, respectant les propietats 
textuals, textos expositius i 
argumentatius. 

 

Utilitzant estructures pròpies de la 
tipologia i els recursos expressius 
adequats a la situació de 
comunicació. 

 

Aplicant les estratègies del 

procés de producció escrita. 

 

Realitza projectes d’investigació 
acadèmica amb sentit crític i 
creativitat, sobre temes del 
currículum, el producte final del 
qual siga un text escrit 
argumentatiu. 

 

Realitza projectes d’investigació 
acadèmica seguint les fases del 
procés d’elaboració d’un projecte. 

 

Escriu, com a producte final d’un 

«Comentari», activitat 2; p. 94: 

activitats 4 i 6; p. 98: activitats 8-22; 
p. 

99: activitat 1; p. 115: activitat 9). 

 

Activitats sobre el contingut i la 
forma de textos (p. 93: 
«Comentari», activitats 1 i 2; p. 94: 
activitats 3-6; p. 97: activitats 1-7; 
p. 98: activitats 8-22; p. 99: activitat 
1; p. 101: activitat 6; p.  115: 
activitat 9; p. 116: activitats 4 i 6). 

 

Redacció de textos (p. 98: activitats 
8- 22; p. 99: activitats 1 i 2; p. 101: 
activitat 7; p. 114: activitat 5; p. 
115: activitat 9; p. 116: activitats 2, 
5 i 7). 

 

Projectes d’investigació sobre 
temes d’interés, amb la redacció 
d’un text escrit com a resultat 
final (p. 101: activitats 1-7; p. 116: 
activitat 7). 

 

Cerca i selecció d’informació 

sobre determinats temes 

d’interés (p. 101: activitats 3, 4 i 7; 

p. 114: activitats1-8; 

p. 116: activitats 2, 3, 4 i 7). 



 

 

 

 

 



 

 

Foment de l’autoconeixement, del 
sentit crític, de l’autoconcepte 
positiu, de la proactivitat, 
perseverança i flexibilitat, de la 
responsabilitat i del pensament 
alternatiu, causal i conseqüencial. 

 

Foment del pensament de 

perspectiva, de la solidaritat, 

tolerància, respecte i amabilitat. 

 

Ús de tècniques de redacció de textos 
expositius en suport paper o digital. 

 

Lectura, comprensió, interpretació, anàlisi 

i valoració crítica de textos escrits 

expositius i argumentatius. 

 

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

 

Resum de textos expositius i argumentatius. 

 

Producció de textos escrits 

argumentatius, seguint les 

propietats textuals. 

 

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

 

Aplicació de les normes ortogràfiques i 
gramaticals, i, en concret, del 
coneixement sobre les estructures 

 argumentatiu utilitzant un lèxic 
precís i especialitzat, contrastant la 
informació. 

 

2.8.1. Realitza projectes de treball 
buscant i seleccionant informació 
a partir d’una estratègia de 
filtratge de manera contrastada; la 
registra de manera acurada o 
l’emmagatzema digitalment. 

 



 

 

 

 

 

Reconeixement en la lectura i utilització 
en l’escriptura dels recursos retòrics 
propis dels textos argumentatius per a 
reforçar els arguments. 

 

Utilització, en els textos escrits, 

d’estructures sintàctiques complexes 

pròpies dels textos argumentatius per 

expressar relacions lògiques i 

jeràrquiques. 

 

Realització de projectes d’investigació 
acadèmica sobre temes del currículum, 
amb especial incidència en els temes, 
obres i autors literaris. 

   

 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 



 

 

Continguts Criteris d’avaluació i competències 
clau 

Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 



 

 

Reconeixement i explicació d’estructures 
sintàctiques complexes (oració composta: 
coordinada, juxtaposada, subordinada) i 
dels seus nexes, així com de les funcions 
sintàctiques que exerceixen les paraules i 
grups de paraules que les componen. 

 

Classificació de l’oració composta segons 

la naturalesa del predicat i segons 

l’actitud del parlant. 

 

Explicació dels distints nivells de 
significat de paraules i expressions, 

 

en funció de la intenció 

comunicativa (significat 

connotatiu i denotatiu). 

 

Anàlisi de les propietats textuals a través 
de la descripció i l’explicació dels 
aspectes, parts i el contingut de textos. 

Analitzar sintàcticament oracions 
compostes i classificar-les segons la 
naturalesa dels seus predicats i segons les 
seues modalitats oracionals, per a 
millorar la comprensió i expressar-se i 
redactar, amb correcció i propietat de 
forma oral i escrita. 

 

Explicar els distints nivells de significat de 
paraules o expressius, en funció de la 
intenció comunicativa del text en què 
apareixen, per a interpretar-lo 
adequadament; fer un ús connotatiu o 
denotatiu de la llengua, de manera 
progressivament autònoma, per a 
enriquir el vocabulari actiu i millorar la 
producció de textos. 

 

Analitzar les propietats textuals i la 
intertextualitat per mitjà del 
comentari pragmàtic de textos 
expositius i argumentatius, per a 
interpretar i valorar 

Analitza sintàcticament oracions 
compostes i les classifica segons la 
naturalesa dels seus predicats per a 
millorar la comprensió i expressar-se, amb 
correcció i propietat, de forma oral i 
escrita. 

 

Analitza sintàcticament oracions 
compostes i les classifica segons les 
seues modalitats oracions per a 
millorar la comprensió i expressar-se, 
amb correcció i propietat, de forma oral 
i escrita. 

 

Explica els distints nivells de significat de 
les paraules o expressius del discurs, en 
funció de la intenció comunicativa del 
text en què apareixen, per a interpretar-
lo adequadament. 

 

Fa un ús connotatiu o denotatiu de la 

llengua, de manera progressivament 

autònoma, per a enriquir el vocabulari 

actiu i 

Anàlisi sintàctica (p. 97: activitats 5-7; p. 
104: activitats 1-9). 

 

Activitats sobre lèxic (p. 94: activitat 5; p. 
97: activitats 1-4; p. 101: activitats 1, 4, 5 i 
6; p. 105: activitats 1-7; p. 114: activitat 2; 
p. 116: activitat 4). 

 

Comentari pragmàtic de textos per tal 
de treballar les propietats textuals (p. 
93: 

«Comentari», activitats 1 i 2; p. 94: activitats 

3- 

6; p. 98: activitats 8-22). 

 

Redacció de textos (p. 98: activitats 8-22; 
p. 99: activitats 1 i 2; p. 101: activitat 7; p. 
114: activitat 5; p. 115: activitat 9; p. 116: 
activitats 2, 5 i 7) 



 

 

 

 

 
Aplicació del coneixement intertextual 
en la realització de l’anàlisi de textos de 
diferents gèneres i àmbits textuals. 

 

 

 

 

 

. 

discursos orals i escrits; aplicar els 
coneixements obtinguts per a 
millorar l’expressió oral i escrita. 

 

Competència en comunicació 

lingüística. Competència d’aprendre a 

aprendre. 

millorar la producció de textos. 

 

Analitza les propietats textuals i la 
intertextualitat per mitjà del 
comentari pragmàtic de textos 
expositius i argumentatius. 

 

Elabora textos aplicant els coneixements 
obtinguts en l’anàlisi de les propietats 
textuals i la intertextualitat per a millorar 
l’expressió oral i escrita. 

 

 

 

Bloc IV. Educació literària. 



 

 

Continguts Criteris d’avaluació i competències 
clau 

Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 



 

 

Anàlisi i interpretació crítica de la 
literatura del segle xx a partir d’obres 
narratives i líriques, completes o en 
fragments, en prosa i en vers, d’autoria 
masculina i femenina. 

 

La literatura en el context històric, social 
i cultural del segle xx i l’actualitat. 

 

La literatura des dels anys seixanta fins 
a l’actualitat. 

 

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

 

Vinculació del text al context 

social, cultural i històric. 

 

Reconeixement de les característiques 
del gènere literari aplicades al text. 

Reconéixer l’evolució diacrònica i cultural 
de les tendències, autors i obres dels 
grans moviments literaris del segle xx 
analitzant críticament textos narratius i 
lírics, en prosa i en vers, d’autoria 
masculina o femenina; realitzar treballs 
de síntesi, creatius i documentats, que 
presenten la literatura com un producte 
lligat al seu context històric i cultural, 
capaç d’acostar- nos a altres  mons i 
pensaments. 

 

Interpretar, utilitzant el comentari literari, 
obres completes o fragments de la 
literatura del segle xx a l’actualitat, 
justificant la vinculació del text amb el 
seu context, la seua pertinença a un 
gènere literari determinat; analitzant la 
forma i el contingut; descobrint la 
intenció de l’autor, i reconeixent 
l’evolució de temes i tòpics en relació 
amb altres disciplines; expressar 
raonadament les conclusions extretes per 

Reconeix l’evolució diacrònica i cultural de 
les tendències, autors i obres dels grans 
moviments literaris del segle xx analitzant 
críticament textos lírics, d’autoria 
masculina o femenina. 

 

Reconeix l’evolució diacrònica i cultural de 
les tendències, autors i obres dels grans 
moviments literaris del segle xx analitzant 
críticament textos narratius, d’autoria 
masculina o femenina. 

 

Justifica la vinculació del text al context, 
la pertinença a un gènere literari 
determinat en obres completes o 
fragments de la literatura del segle xx a 
l’actualitat. 

 

Analitza la forma i el contingut d’obres 
completes o fragments de la literatura del 
segle xx a l’actualitat. 

Anàlisi de poesia (p. 115: activitats 9 i 10). 

 

Anàlisi de narrativa (p. 116: activitats 1-7). 

 

Vinculació del text al context i al gènere 

literari (p. 114: activitats 1-8; p. 115: 

activitats 9 i 10; p. 116: activitat 7). 

 

Anàlisi de la forma i el contingut de 
fragments d’obres (p. 115: activitats 9 i 10; 
p. 116: activitats 3, 4 i 6). 

 

Intenció de l’autor en els textos (p. 
115: activitats 9 i 10; p. 116: activitat 
7). 

 

Evolució de temes i tòpics (p. 114: activitat 7; 

p. 115: activitats 9 i 10). 

 

Redacció de textos a l’entorn del 
comentari literari (p. 114: activitat 5; p. 
115: activitats 9 i 



 

 

 

 

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

 

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

mitjà de l’elaboració de textos 
estructurats, orals o escrits. 

 

Competència d’aprendre a 

aprendre. Competències socials i 

cíviques. 

Sentit d’iniciativa i 

emprenedoria. Consciència i 

expressió cultural. 

Descobreix la intenció de l’autor en obres 
completes o fragments de la literatura del 
segle xx a l’actualitat. 

 

Reconeix l’evolució de temes i tòpics en 
relació amb altres disciplines en obres 
completes o fragments de la literatura 
del segle xx a l’actualitat. 

 

Expressa raonadament les conclusions 
extretes per mitjà de l’elaboració de 
textos estructurats. 

10; p. 116: activitats 5 i 7) 

 

 

Unitat 5 Somnis i utopies 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 



 

 

Continguts Criteris d’avaluació i competències 
clau 

Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Anàlisi de les fronteres i 
interseccions entre oralitat i 
escriptura. 

 

Estudi, anàlisi i valoració crítica de 
la comunicació oral formal. 

 

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

 

Aplicació dels coneixements adquirits 
sobre les estratègies del procés 
d’elaboració de la presentació oral. 

 

Aplicació dels recursos no verbals. 

 

Selecció dels arguments adequats a la 

1.1. Analitzar els elements de la situació 
comunicativa, les propietats textuals i la 
informació no verbal de textos orals, 
utilitzant les estratègies de comprensió 
oral; relacionant tots els aspectes globals 
del discurs, interpretant-lo de manera 
crítica. 

 

Competència en comunicació 

lingüística. Competència d’aprendre a 

aprendre. 

1.1.1. Analitza els elements de la 

situació comunicativa, les propietats 

textuals i la informació no verbal de 

textos orals. 

 

1.1.3. Interpreta de manera crítica els 

aspectes globals del discurs de textos 

orals. 

Anàlisi i interpretació d’elements o 

aspectes de la llengua o el discurs oral (p. 

118: activitats 1 i 2; p. 133: activitats 1-8). 



 

 

 

 

 
defensa de la tesi. 

 

Avaluació, autoavaluació i coavaluació del 
procés, de l’aplicació de les estratègies i 
del producte final. 

 

Coneixement dels estudis i 

professions vinculats als 

coneixements de l’àrea. 

   

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 



 

 

Continguts Criteris d’avaluació i competències 
clau 

Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 



 

 

Estudi i anàlisi dels elements bàsics dels 

textos escrits: funció comunicativa, 

estructura, marques lingüístiques, 

recursos verbals i no verbals. 

 

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

 

Avaluació crítica de les propietats 
d’un text, relacionant les 
característiques amb el sentit 
global i la intenció de l’autor. 

 

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

 

Estudi dels tipus d’arguments i dels 
recursos retòrics dels textos 
argumentatius, aplicació d’estos 
coneixements a l’escriptura de textos. 

 

Estudi de les propietats textuals, i 
aplicació d’estos coneixements a 
l’escriptura de textos. 

Descriure, amb el metallenguatge adequat, les 
propietats textuals de textos expositius i argumentatius 
escrits, analitzant els elements formals i de contingut 
amb ajuda de guies i la reflexió dialogada, resumint el 
contingut i relacionant estes característiques 
expressives amb el sentit global del text. 

 

Escriure, respectant les propietats textuals, textos 
expositius i argumentatius, utilitzant estructures 
pròpies de la tipologia i els recursos expressius 
adequats a la situació de comunicació, aplicant-hi les 
estratègies del procés de producció escrita. 

 

2.5. Realitzar projectes d’investigació acadèmica 
amb 

Descriu, amb el metallenguatge 
adequat, les propietats textuals de 
textos expositius i argumentatius 
escrits. 

 

Analitza els elements formals i de 
contingut dels textos expositius i 
argumentatius escrits amb ajuda de 
guies i la reflexió dialogada. 

 

Resumeix el contingut de textos 
expositius i argumentatius escrits, 
relacionant les seues 
característiques expressives amb el 
sentit global del text. 

 

Escriu, respectant les propietats 

textuals, textos expositius i 

argumentatius. 

 

Utilitzant estructures pròpies de la 
tipologia i els recursos expressius 

Anàlisi de les propietats textuals 

(p. 118: activitat 1; p. 119: 

activitats 1 i 2; 

p. 120: activitat 4: p. 124: activitats 
6, 7, 12 i 13; p. 125: activitat 1; p. 
142-143: activitat 11). 

 

Activitats sobre el contingut i la 
forma de textos (p. 119: activitats 
1-3; p. 120: activitat 4; p. 123: 
activitats 3 i 5; p. 124: activitats 6-
14; p. 125: activitat 1; 

p. 127: «Expressió i reflexió 
crítica», activitats 1 i 2; p. 142: 
activitats 5 i 11; p. 143: activitats 
12-14; p. 144: activitats 1-5). 

 

Redacció de textos (p. 124: 
activitats 6-14; p. 127: «Expressió i 
reflexió crítica», activitat 2; p. 142: 
activitats 2, 6 i 9; p. 143: activitat 
12; p. 144: activitat 5). 

 

Projectes d’investigació sobre 

temes d’interés, amb la redacció 

d’un text 



 

 

 

 

 



 

 

Ús autònom de processadors de textos en 

l’escriptura. 

 

Realització de projectes d’investigació 
acadèmica. 

 

Busca, localització i obtenció 
d’informació en diferents tipus de text i 
fonts documentals, valorant 
críticament i contrastant estes fonts. 

 

Ús de ferramentes digitals de busca de 
dades en línia (diccionaris, etc.). 

 

Avaluació, autoavaluació i coavaluació 
del producte final i del procés 
d’elaboració d’un projecte per a millorar 
l’expressió escrita. 

 

Reflexió sobre la importància de la 
lectura i l’escriptura com a fonts 
d’informació i d’organització de 
l’aprenentatge. 

 

Foment de l’autoconeixement, del sentit 
crític, de l’autoconcepte positiu, de la 
proactivitat, perseverança i flexibilitat, de 
la responsabilitat i del pensament 
alternatiu, causal i conseqüencial. 

 

Foment del pensament de 
perspectiva, de la solidaritat, 
tolerància, respecte i 
amabilitat. 

 

Aplicació d’estratègies de filtratge en la 
busca de la informació. 

sentit crític i creativitat, sobre temes del currículum 
o de l’actualitat, el producte final del qual siga un 
text escrit argumentatiu. 

 

2.8. Realitzar projectes de treball individuals i en equips 
cooperatius, sobre temes del currículum o sobre temes 
socials, científics i culturals, buscant i seleccionant 
informació de manera contrastada. 

 

Competència en comunicació lingüística. 

 

Competència d’aprendre a aprendre. 

 

Sentit d’iniciativa i emprenedoria. 

adequats a la situació de comunicació. 

 

2.2.3. Aplicant les estratègies 
del procés de producció 
escrita. 

 

Realitza projectes d’investigació 
acadèmica amb sentit crític i 
creativitat, sobre temes del 
currículum, el producte final del 
qual siga un text escrit 
argumentatiu. 

 

Realitza projectes d’investigació 

acadèmica seguint les fases del 

procés d’elaboració d’un projecte. 

 

Escriu, com a producte final d’un 
projecte d’investigació, un text 
argumentatiu utilitzant un lèxic 
precís i especialitzat, contrastant la 
informació. 

 

2.8.1. Realitza projectes de treball 
buscant i seleccionant informació 
a partir d’una estratègia de 
filtratge de manera contrastada; la 
registra de manera acurada o 
l’emmagatzema digitalment. 

escrit com a resultat final (p. 127: 

«Expressió i reflexió crítica», 
activitats 1 i 2; p. 142: activitats 2, 6 i 
9; p. 144: 

activitat 5). 

 

Cerca i selecció d’informació 

sobre determinats temes 

d’interés (p. 127: 

«Política i planificació lingüística», 
activitats 1-6; p. 142: activitats 1 i 3; 
p. 

144: activitats 1 i 3). 



 

 

 

 

 



 

 

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

 

Resum de textos expositius i argumentatius. 

 

Producció de textos escrits 
argumentatius, seguint les propietats 
textuals. 

 

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

 

Aplicació de les normes ortogràfiques i 

gramaticals, i, en concret, del 

coneixement sobre les estructures 

sintàctiques, en la revisió i millora de les 

produccions escrites. 

 

Coneixement i ús d’un vocabulari formal i 
precís en les produccions escrites i 
reconeixement de la importància 
d’enriquir el repertori lèxic personal. 

 

Ús de fonts de consulta impreses i 

digitals com a suport per a la revisió 

ortogràfica, gramatical i lèxica. 

 

Reconeixement en la lectura i utilització 
en l’escriptura dels recursos retòrics 
propis dels textos argumentatius per a 
reforçar els arguments. 

 

Utilització, en els textos escrits, 
d’estructures sintàctiques 

   



 

 

 

 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 
Continguts Criteris d’avaluació i competències 

clau 
Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 



 

 

Reconeixement i explicació d’estructures 
sintàctiques complexes (oració composta: 
coordinada, juxtaposada, subordinada) i 
dels seus nexes, així com de les funcions 
sintàctiques que exerceixen les paraules i 
grups de paraules que les componen. 

 

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

 

Explicació dels distints nivells de significat 
de paraules i expressions, en funció de la 
intenció comunicativa (significat 
connotatiu i denotatiu). 

 

Anàlisi de les propietats textuals a través 
de la descripció i l’explicació dels 
aspectes, parts i el contingut de textos. 

 

Aplicació del coneixement intertextual 

en la realització de l’anàlisi de textos de 

diferents gèneres i àmbits textuals. 

Analitzar sintàcticament oracions 
compostes i classificar-les segons la 
naturalesa dels seus predicats i segons les 
seues modalitats oracionals, per a 
millorar la comprensió i expressar-se i 
redactar, amb correcció i propietat de 
forma oral i escrita. 

 

Explicar els distints nivells de significat de 
paraules o expressius, en funció de la 
intenció comunicativa del text en què 
apareixen, per a interpretar-lo 
adequadament; fer un ús connotatiu o 
denotatiu de la llengua, de manera 
progressivament autònoma, per a 
enriquir el vocabulari actiu i millorar la 
producció de textos. 

 

Analitzar les propietats textuals i la 
intertextualitat per mitjà del 
comentari pragmàtic de textos 
expositius i argumentatius, per a 
interpretar i valorar discursos orals i 
escrits; aplicar els coneixements 
obtinguts per a millorar l’expressió 
oral i escrita. 

 

Competència en comunicació 

lingüística. Competència d’aprendre a 

aprendre. 

Sentit d’iniciativa i emprenedoria. 

Analitza sintàcticament oracions 
compostes i les classifica segons la 
naturalesa dels seus predicats per a 
millorar la comprensió i expressar-se, amb 
correcció i propietat, de forma oral i 
escrita. 

 

Analitza sintàcticament oracions 
compostes i les classifica segons les 
seues modalitats oracions per a 
millorar la comprensió i expressar-se, 
amb correcció i propietat, de forma oral 
i escrita. 

 

Explica els distints nivells de significat de 
les paraules o expressius del discurs, en 
funció de la intenció comunicativa del 
text en què apareixen, per a interpretar-
lo adequadament. 

 

Fa un ús connotatiu o denotatiu de la 
llengua, de manera progressivament 
autònoma, per a enriquir el vocabulari 
actiu i millorar la producció de textos. 

 

Analitza les propietats textuals i la 
intertextualitat per mitjà del 
comentari pragmàtic de textos 
expositius i argumentatius. 

 

Elabora textos aplicant els coneixements 
obtinguts en l’anàlisi de les propietats 
textuals i la intertextualitat per a millorar 
l’expressió oral i escrita. 

Anàlisi sintàctica (p. 123: activitats 4 i 5; 
p. 130: activitats 1-8). 

 

Activitats de lèxic (p. 123: activitats 1-3; 
p. 131: activitats 1-8). 

 

Comentari de textos (p. 119: activitats 1-3; 
p. 120: activitat 4; p. 124: activitats 6-14; 
p. 125: activitat 1). 

 

Redacció de textos (p. 124: activitats 6-14; 
p. 127: «Expressió i reflexió crítica», 
activitat 2; p. 142: activitats 6, 9 i 11; p. 
143: activitat 12; p. 144: activitat 5) 



 

 

 

 

 

Bloc IV. Educació literària. 



 

 

Continguts Criteris d’avaluació i competències 
clau 

Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 



 

 

Anàlisi i interpretació crítica de la 
literatura del segle xx a partir d’obres 
narratives idramàtiques, completes o en 
fragments, en prosa i en vers, d’autoria 
masculina i femenina. 

 

La literatura en el context històric, social 
i cultural del segle xx i l’actualitat. 

 

La narrativa de la postguerra. 

 

Les noves propostes teatrals. 

 

La literatura des dels anys seixanta fins 
a l’actualitat. 

 

Anàlisi i interpretació d’obres completes 

o fragments tenint en compte els 

aspectes següents: 

 

Vinculació del text al 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. 

Reconéixer l’evolució diacrònica i cultural 
de les tendències, autors i obres dels 
grans moviments literaris del segle xx 
analitzant críticament textos narratius i 
dramàtics, en prosa i en vers, d’autoria 
masculina o femenina; realitzar treballs 
de síntesi, creatius i documentats, que 
presenten la literatura com un producte 
lligat al seu context històric i cultural, 
capaç d’acostar-nos a altres mons i 
pensaments. 

 

Interpretar, utilitzant el comentari literari, 
obres completes o fragments de la 
literatura del segle xx a l’actualitat, 
justificant la vinculació del text amb el 
seu context, la seua pertinença a un 
gènere literari determinat; analitzant la 
forma i el contingut; descobrint la 
intenció de l’autor, i reconeixent 
l’evolució de temes i tòpics en relació 
amb altres disciplines; expressar 
raonadament les conclusions extretes per 
mitjà de l’elaboració de textos 
estructurats, orals o escrits. 

 

Competència en comunicació 

lingüística. Consciència i expressió 

cultural. 

Reconeix l’evolució diacrònica i cultural de 
les tendències, autors i obres dels grans 
moviments literaris del segle xx analitzant 
críticament textos narratius, d’autoria 
masculina o femenina. 

 

Reconeix l’evolució diacrònica i cultural de 
les tendències, autors i obres dels grans 
moviments literaris del segle xx analitzant 
críticament textos dramàtics, d’autoria 
masculina o femenina. 

 

Justifica la vinculació del text al context, 
la pertinença a un gènere literari 
determinat en obres completes o 
fragments de la literatura del segle xx a 
l’actualitat. 

 

Analitza la forma i el contingut d’obres 
completes o fragments de la literatura del 
segle xx a l’actualitat. 

 

Descobreix la intenció de l’autor en obres 
completes o fragments de la literatura del 
segle xx a l’actualitat. 

 

Reconeix l’evolució de temes i tòpics en 
relació amb altres disciplines en obres 
completes o fragments de la literatura 
del segle xx a l’actualitat. 

 

Expressa raonadament les conclusions 

extretes per mitjà de l’elaboració de 

textos estructurats. 

Activitats sobre narrativa (p. 142: activitats 
1, 2, 3, 4, 5 i 11; p. 143: activitats 12 i 13). 

 

Activitats sobre teatre (p. 

 

142: activitats 6-10; p. 143: activitat 14; p. 

144: 

activitats 1-5). 

 

Vinculació del text al context i al 
gènere literari (p. 142: activitats 3, 7, 8 
i 9; p. 144: activitats 3, 4 i 5). 

 

Anàlisi de la forma i el contingut de 
fragments d’obres (p. 142: activitats 5, 6 i 
11; p. 143: activitats 12-14; p. 144: 
activitats 2, 3 i 5). 

 

Intenció de l’autor en els textos (p. 142: 
activitats 2, 4, 5, 9 i 11; p. 143: activitats 
12-14; 

p. 144: activitats 3-5). 

 

Evolució de temes i tòpics (p. 142: activitats 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 i 11; p. 143: activitats 
12- 14; p. 144: activitats 3 i 4). 

 

Redacció de textos a l’entorn del 
comentari literari (p. 142: activitats 6, 9 i 
11; p. 143: activitats 12-14; p. 144: 
activitat 5). 



 

 

 

 

 

Unitat 6 Un demà millor 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 
Continguts Criteris d’avaluació i 

competències clau 
Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Anàlisi de les fronteres i interseccions entre 1.1. Analitzar els elements de la 1.1.1. Analitza els elements de la situació Anàlisi i interpretació d’elements i 
oralitat i escriptura. situació comunicativa, les propietats comunicativa, les propietats textuals i la informació 

no 
aspectes del discurs oral (p. 146: 

 textuals i la informació no verbal de verbal de textos orals. activitats 1 i 2; p. 161: activitats 
1- Estudi, anàlisi i valoració crítica de la comunicació textos orals, utilitzant les estratègies 

de 
 7). 

oral formal. comprensió oral; relacionant tots els 1.1.3. Interpreta de manera crítica els aspectes 

globals 
 

 aspectes globals del discurs, del discurs de textos orals. Expressió oral (p. 172: activitat 8). 
Aplicació dels coneixements sobre les propietats interpretant-lo de manera crítica.   

textuals en la comprensió, interpretació, anàlisi i  1.2.1. Elabora presentacions orals ajustades al Informació sobre entorns 
laborals, valoració crítica dels textos orals. 1.2. Elaborar presentacions orals propòsit, al contingut i a la situació comunicativa. professions o estudis vinculats als 

 ajustades al propòsit, el contingut i la  coneixements del nivell educatiu; 
Aplicació dels coneixements adquirits sobre les situació comunicativa. 1.2.2. Elabora presentacions orals utilitzant el lèxic anàlisi i comparació de les 

habilitats estratègies del procés d’elaboració de la 

presentació 
 tècnic adequat. i competències que requereixen 

oral. 1.3. Buscar i seleccionar informació  vinculades als coneixements (p. 
 

Aplicació dels criteris d’ordenació del contingut i 

sobre els entorns laborals, professions 
i 

estudis vinculats als coneixements del 

1.2.3. Elabora presentacions orals seguint les fases 

del procés d’elaboració de les exposicions orals. 
155: activitat 5; p. 172: activitats 
7 i 

8). 
dels recursos audiovisuals en les 
presentacions orals. 

nivell educatiu; analitzar els 

coneixements, habilitats i 
competències  necessaris 
per a 

 

1.2.4. N’exposa el contingut utilitzant les 
estratègies i els recursos de l’expressió oral. 

 
Aplicació dels recursos no verbals. 

 

Selecció dels arguments adequats a la defensa 
de la tesi. 

 

desenvolupar-los, i compararlos 
amb les seues pròpies aptituds i 
interessos per a generar 
alternatives davant de la presa de 
decisions vocacional. 

 

1.3.1. Busca i selecciona informació rellevant sobre 

els entorns laborals, professions i estudis vinculats 

als coneixements del nivell educatiu. 

 
Ús autònom de programes de presentació. 

 

Avaluació, autoavaluació i coavaluació del procés, 

 

Competència en 
comunicació ingüística. 

1.3.2. Analitza els coneixements, habilitats i 
competències dels estudis i professions vinculats 
als coneixements del nivell educatiu. 

 
de l’aplicació de les estratègies i del producte final. 

Competència digital.  

1.3.3. Compara les habilitats i competències que 
 

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

 

Sentit d’iniciativa i emprenedoria. 

requereixen els estudis i professions vinculats als 

coneixements del nivell educatiu amb les seues 
 

  pròpies aptituds i interessos per a generar 
alternatives  



 

 

 

 

 
Aplicació de les estratègies d’expressió oral. 

 

Utilització de connectors discursius que 
organitzen, relacionen i cohesionen el contingut i 
les parts del discurs. 

 davant de la presa de decisions vocacional.  

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 



 

 

Continguts Criteris d’avaluació i competències 
clau 

Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 



 

 

Estudi i anàlisi dels elements bàsics dels 
textos escrits: funció comunicativa, 
estructura, marques lingüístiques, 
recursos verbals i no verbals. 

 

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

 

Avaluació crítica de les propietats d’un 
text, relacionant les característiques 
amb el sentit global i la intenció de 
l’autor. 

 

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

 

Estudi dels tipus d’arguments i dels 
recursos retòrics dels textos 
argumentatius, aplicació d’estos 
coneixements a l’escriptura de textos. 

 

Estudi de les propietats textuals, i 
aplicació d’estos coneixements a 
l’escriptura de textos. 

Descriure, amb el metallenguatge 
adequat, les propietats textuals de textos 
expositius i argumentatius escrits, 
analitzant els elements formals i de 
contingut amb ajuda de guies i la reflexió 
dialogada, resumint el contingut i 
relacionant estes característiques 
expressives amb el sentit global del text. 

 

Escriure, respectant les propietats 
textuals, textos expositius i 
argumentatius, utilitzant estructures 
pròpies de la tipologia i els recursos 
expressius adequats a la situació de 
comunicació, aplicant-hi les estratègies 
del procés de producció escrita. 

 

Planificar tasques o projectes, 
individuals o col·lectius, descrivint 
accions, recursos, terminis i 
responsabilitats; desenvolupar-les 
considerant-ne les alternatives; avaluar 
el procés i el producte final, i comunicar 
de manera creativa els resultats 
obtinguts amb el suport dels recursos 
adequats. 

 

Realitzar projectes d’investigació 
acadèmica amb sentit crític i 
creativitat, 

Descriu, amb el metallenguatge 
adequat, les propietats textuals de 
textos expositius i argumentatius 
escrits. 

 

Analitza els elements formals i de 
contingut dels textos expositius i 
argumentatius escrits amb ajuda de guies 
i la reflexió dialogada. 

 

Resumeix el contingut de textos 
expositius i argumentatius escrits, 
relacionant les seues característiques 
expressives amb el sentit global del 
text. 

 

Escriu, respectant les propietats 
textuals, textos expositius i 
argumentatius. 

 

Utilitzant estructures pròpies de la 
tipologia i els recursos expressius 
adequats a la situació de comunicació. 

 

Aplicant les estratègies del procés de 

producció escrita. 

 

2.4.1. Planifica tasques o projectes, 
individuals o col·lectius, descrivint 
accions, 

Anàlisi de les propietats textuals (p. 146: 
activitat 1; p. 147: activitats 2 i 4; p. 149: 
activitat 5; p. 152: activitats 8, 9, 13, 15, 16 
i 17; 

p. 153: activitat 1; p. 155: «Expressió i 

reflexió crítica», activitat 1; p. 163: activitats 

1-7; p. 171: activitat 6). 

 

Activitats sobre el contingut i la forma de 
textos (p. 146: activitats 1 i 2; p. 147: 
activitats 1-4; p. 149: activitat 5; p. 151: 
activitats 1-7; p. 152: activitats 8-17; p. 
153: activitat 1; p. 155: activitats 1-4; p. 
163: activitats1-3; p. 171: activitats 4 i 6; 
p. 172: activitats 12, 13 i 14; 

«Expressió i reflexió crítica», activitat 1). 

 

Redacció de textos (p. 152: activitats 8-17; 
p. 155: «Expressió i reflexió crítica», 
activitat 4; p. 163: activitat 7; p. 171: 
activitat 6; p. 172: activitat 12; «Expressió i 
reflexió crítica», activitat 1). 

 

[2.4. - 2.8.] Tasques o projectes 
d’investigació, en solitari o en grup, que 
impliquen filtrar i contrastar informació i 
que donen com a producte final una 
presentació o un text escrit, presentats amb 
el suport de diversos recursos (p. 155: 
activitat 6; p. 171: activitat 5; p. 172: 



 

 

 

 

 

Ús autònom de processadors de textos en sobre temes del currículum o de l’actualitat, recursos, terminis i responsabilitats. activitats 7 i 8). 

l’escriptura. el producte final del qual siga un text escrit   

 argumentatiu. 2.4.2. Adequa el pla de desenvolupament  

Realització de projectes d’investigació  considerant diverses alternatives i  

acadèmica. 2.6. Gestionar amb autonomia i eficàcia transformar les dificultats en possibilitats.  

 tasques o projectes;   

Busca, localització i obtenció d’informació  2.4.3. Avalua el procés i el producte final.  

en diferents tipus de text i fonts mostrar creativitat,   



 

 

documentals, valorant críticament i  2.4.4. Comunica amb  

contrastant estes fonts. confiança en les pròpies   

  creativitat els resultats  

Ús de ferramentes digitals de busca de possibilitats, energia durant   

dades en línia (diccionaris, etc.).  obtinguts amb el suport  

 el desenvolupament;   

Utilització autònoma de les TIC en totes les 

fases del procés d’elaboració d’un projecte. 

 

prendre decisions raonades 

dels recursos adequats.  

  2.5.1. Realitza projectes  

Aplicació de les normes de presentació de assumint riscos i les   

textos escrits en els treballs d’investigació.  d’investigació acadèmica  



 

 

 

Aplicació del procés estructurat de 
presa de decisions. 

responsabilitats de les 

 

pròpies accions. 

 

amb sentit crític i 
 

Aplicació d’estratègies de supervisió i 
de resolució de problemes. 

 

2.7. Organitzar un equip 

creativitat, sobre temes 

 

del currículum, el producte 

 

Avaluació, autoavaluació i coavaluació del 
producte final i del procés d’elaboració 
d’un projecte per a millorar l’expressió 
escrita. 

de treball distribuint 

 

responsabilitats i gestionant 

final del qual siga un 

text escrit 

argumentatiu. 

 

Reflexió sobre la importància de la lectura 

i l’escriptura com a fonts d’informació i 

d’organització de l’aprenentatge. 

recursos perquè tots els 

 

membres hi participen 

2.5.2. Realitza 

projectes 

d’investigació 

acadèmica 

 

Foment de l’autoconeixement, del sentit 
crític, de l’autoconcepte positiu, de la 
proactivitat, perseverança i flexibilitat, 
de la 

per a aconseguir les 

 

metes comunes, generar 

 

seguint les fases del 
 



 

 

 

 

 



 

 

responsabilitat i del pensament 
alternatiu, causal i conseqüencial. 

 

Assumpció de distints rols en equips 
de treball. 

 

Adquisició d’habilitats relacionades amb 

el lideratge. 

 

Foment del pensament de perspectiva, 
de la solidaritat, tolerància, respecte i 
amabilitat. 

 

Aplicació d’estratègies de motivació 
i automotivació. 

 

Estudi de tècniques d’escolta activa 
i posada en pràctica del diàleg 
igualitari. 

 

Coneixement d’estructures i 

tècniques d’aprenentatge cooperatiu. 

 

Aplicació d’estratègies de 
filtratge d’informació. 

 

Valoració dels aspectes positius de les 

TIC per ala busca i el contrast 

d’informació. 

 

Organització de la informació. 

 

Disseny de presentacions multimèdia. 

implicació en la tasca i 

resoldre els conflictes 

amb el diàleg igualitari, 

actuant amb 

responsabilitat i sentit 

ètic. 

2.8. Realitzar 

projectes de treball 

individuals i en 

equips cooperatius, sobre temes del 
currículum o sobre temes socials, 
científics i culturals, buscant i 
seleccionant informació de manera 
contrastada. 

 

Competència en 

comunicació 

lingüística. 

Competència digital. 

Competència d’aprendre a 

aprendre. Competències socials i 

cíviques. 

Sentit d’iniciativa i 

emprenedoria. Consciència i 

expressió cultural. 

procés d’elaboració 

d’un projecte. 

2.5.3. Escriu, com a producte final d’un 
projecte d’investigació, un text 
argumentatiu utilitzant un lèxic precís i 
especialitzat, contrastant la informació. 

 

Fa propostes creatives i afavoreix la gestió 
amb autonomia i eficàcia de tasques o 
projectes individuals o col·lectius. 

 

Confia en les seues possibilitats; 
aprofita les seues fortaleses i 
s’esforça a superar les debilitats. 

 

Manté l’energia i l’entusiasme durant el 

desenvolupament del projecte i motiva la 

resta del grup. 

 

Pren decisions raonades, i n’assumeix els 
riscos i les responsabilitats. 

 

Organitza un equip de treball 
distribuint responsabilitats i 
gestionant recursos per tal que tots 
els membres hi participen per tal 
d’aconseguir les metes comunes. 

 

Influeix positivament els altres i genera 
implicació en la tasca; utilitza el diàleg 
igualitari per a resoldre conflictes i 
discrepàncies, i actua amb responsabilitat 
i sentit ètic. 

 

2.8.1. Realitza projectes de treball buscant i 

 



 

 

 

 

 



 

 

planificació i realització del treball. 

 

Construcció d’un producte o 
meta col·lectiu. 

 

Adquisició d’hàbits i conductes per a 

filtrar la font d’informació més completa i 

compartir-la amb el grup. 

 

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

 

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

 

Resum de textos expositius 

i argumentatius. 

 

Producció de textos escrits 
argumentatius, seguint les propietats 
textuals. 

 

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

 

Aplicació de les normes ortogràfiques i 
gramaticals, i, en concret, del 
coneixement sobre les estructures 
sintàctiques, en la revisió i millora de les 
produccions escrites. 

 

 seleccionant informació a partir d’una 
estratègia de filtratge de manera 
contrastada; la registra de manera 
acurada o l’emmagatzema digitalment. 

 

Col·labora i es comunica per a construir 
un producte o tasca col·lectiva, filtrant i 
compartint informació i utilitzant les 
ferramentes TIC més apropiades. 

 

Realitza projectes de treball creant i 

editant continguts digitals amb sentit 

estètic. 

 

Aplica bones formes de conducta en la 
comunicació en entorns virtuals i preveu i 
denuncia males pràctiques com ara el 
ciberassetjament, i els en protegeix. 

 



 

 

 

 

 

el repertori lèxic personal. 

 

Ús de fonts de consulta impreses i 
digitals com a suport per a la revisió 
ortogràfica, gramatical i lèxica. 

 

Reconeixement en la lectura i utilització 
en l’escriptura dels recursos retòrics 
propis dels textos argumentatius per a 
reforçar els arguments. 

 

Utilització, en els textos escrits, 
d’estructures sintàctiques complexes 
pròpies dels textos argumentatius per 
expressar relacions lògiques i 
jeràrquiques. 

 

Realització de projectes d’investigació 
acadèmica sobre temes del currículum, 
amb especial incidència en els temes, 
obres i autors literaris. 

   

 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 



 

 

Continguts Criteris d’avaluació i competències 
clau 

Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Reconeixement i explicació d’estructures 
sintàctiques complexes (oració composta: 
coordinada, juxtaposada, subordinada) i 
dels seus nexes, així com de les funcions 
sintàctiques que exerceixen les paraules i 
grups de paraules que les componen. 

 

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

 

Explicació dels distints nivells de significat 

Analitzar sintàcticament oracions 
compostes i classificar-les segons la 
naturalesa dels seus predicats i segons les 
seues modalitats oracionals, per a 
millorar la comprensió i expressar-se i 
redactar, amb correcció i propietat de 
forma oral i escrita. 

 

Explicar els distints nivells de significat 
de paraules o expressius, en funció de 
la intenció comunicativa del text en què 
apareixen, per a interpretar-lo 

Analitza sintàcticament oracions 
compostes i les classifica segons la 
naturalesa dels seus predicats per a 
millorar la comprensió i expressar-se, amb 
correcció i propietat, de forma oral i 
escrita. 

 

Analitza sintàcticament oracions 
compostes i les classifica segons les 
seues modalitats oracions per a 
millorar la comprensió i expressar-se, 
amb correcció i propietat, de forma oral 
i escrita. 

Anàlisi sintàctica (p. 151: activitats 5-7; p. 

158: activitats 1-7; p. 163: activitat 3). 

 

Activitats sobre lèxic (p. 151: activitats 1-4; 
p. 159: activitats 1-8). 

 

Comentari pragmàtic de textos per tal 
de treballar les propietats textuals (p. 
147: activitats 2 i 4; p. 149: activitat 5; 
p. 152: activitats 8-17; p. 153: activitat 
1). 

 

Redacció de textos (p. 152: activitats 8-17; p. 



 

 

 

 

 
de paraules i expressions, en funció de la 
intenció comunicativa (significat 
connotatiu i denotatiu). 

 

Anàlisi de les propietats textuals a través 

de la descripció i l’explicació dels 

aspectes, parts i el contingut de textos. 

 

Aplicació del coneixement intertextual 
en la realització de l’anàlisi de textos de 
diferents gèneres i àmbits textuals. 

adequadament; 

 

fer un ús connotatiu o denotatiu de la 
llengua, de manera progressivament 
autònoma, per a enriquir el vocabulari 
actiu i millorar la producció de textos. 

 

3.4. Analitzar les propietats textuals i 
la intertextualitat per mitjà del 
comentari pragmàtic de textos 
expositius i argumentatius, per a 
interpretar i valorar discursos orals i 
escrits; aplicar els coneixements 
obtinguts per a millorar l’expressió 
oral i escrita. 

 

Competència en comunicació 

lingüística. Competència d’aprendre a 

aprendre. 

Sentit d’iniciativa i emprenedoria. 

Explica els distints nivells de significat de 
les paraules o expressius del discurs, en 
funció de la intenció comunicativa del 
text en què apareixen, per a interpretar-
lo adequadament. 

 

Fa un ús connotatiu o denotatiu de la 
llengua, de manera progressivament 
autònoma, per a enriquir el vocabulari 
actiu i millorar la producció de textos. 

 

Analitza les propietats textuals i la 
intertextualitat per mitjà del 
comentari pragmàtic de textos 
expositius i argumentatius. 

 

Elabora textos aplicant els coneixements 
obtinguts en l’anàlisi de les propietats 
textuals i la intertextualitat per a millorar 
l’expressió oral i escrita. 

155: «Expressió i reflexió crítica», activitat 4; 
p. 172:  activitat 

 

12; «Expressió i reflexió crítica», activitat 1). 

 

 

Bloc IV. Educació literària. 



 

 

Continguts Criteris d’avaluació i competències 
clau 

Estàndards d’aprenentatge Descriptors i activitats 

Anàlisi i interpretació crítica de la 
literatura del segle xx a partir d’obres 
líriques i didàctiques, completes o en 
fragments, en prosa i en vers, d’autoria 
masculina i femenina. 

 

La literatura en el context històric, social 

i cultural del segle xx i l’actualitat. 

 

La poesia de la postguerra. 

Reconéixer l’evolució diacrònica i cultural 
de les tendències, autors i obres dels 
grans moviments literaris del segle xx 
analitzant críticament textos lírics i 
didàctics, en prosa i en vers, d’autoria 
masculina o femenina; realitzar treballs 
de síntesi, creatius i documentats, que 
presenten la literatura com un producte 
lligat al seu context històric i cultural, 
capaç d’acostar- nos a altres mons i 
pensaments. 

 

Interpretar, utilitzant el comentari 

4.1.1. Reconeix l’evolució diacrònica i 
cultural de les tendències, autors i obres 
dels grans moviments literaris del segle xx 
analitzant críticament textos lírics, 
d’autoria masculina o femenina. 

 

4.1.4. Reconeix l’evolució diacrònica i 
cultural de les tendències, autors i obres 
dels grans moviments literaris del segle xx 
analitzant críticament textos didàctics, 
d’autoria masculina o femenina. 

Activitats sobre poesia (p. 171: activitats 1-6; 

p. 172: activitats 7 i 14). 

 

Activitats sobre assaig (p. 172: activitats 9, 
10, 11, 12 i 13; «Expressió i reflexió crítica», 
activitat 1). 

 

Vinculació del text al context i al gènere 

literari (p. 171: activitats 1-6; p. 172: 

activitats 7, 8, 11 i 12). 

 

Anàlisi de la forma i el contingut de 
fragments 



 

 

 

 

 

L’assaig de postguerra. 

 

La literatura des dels anys seixanta fins 
a l’actualitat. 

 

Anàlisi i interpretació d’obres completes 
o fragments 

 

tenint en compte els aspectes següents: 

 

Vinculació del text al 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. 

literari, obres completes o fragments de 
la literatura del segle xx a l’actualitat, 
justificant la vinculació del text amb el 
seu context, la seua pertinença a un 
gènere literari determinat; analitzant la 
forma i el contingut; descobrint la 
intenció de l’autor, i reconeixent 
l’evolució de temes i tòpics en relació 
amb altres disciplines; expressar 
raonadament les conclusions extretes per 
mitjà de l’elaboració de textos 
estructurats, orals o escrits. 

 

Competència en comunicació 

lingüística. Competència d’aprendre a 

aprendre. 

Sentit d’iniciativa i 

emprenedoria. Consciència i 

expressió cultural. 

Justifica la vinculació del text al context, 
la pertinença a un gènere literari 
determinat en obres completes o 
fragments de la literatura del segle xx a 
l’actualitat. 

 

Analitza la forma i el contingut d’obres 

completes o fragments de la literatura del 

segle xx a l’actualitat. 

 

Descobreix la intenció de l’autor en obres 
completes o fragments de la literatura del 
segle xx a l’actualitat. 

 

Reconeix l’evolució de temes i tòpics en 
relació amb altres disciplines en obres 
completes o fragments de la literatura 
del segle xx a l’actualitat. 

 

Expressa raonadament les conclusions 
extretes per mitjà de l’elaboració de 
textos estructurats. 

d’obres (p. 171: activitats 4 i 6; p. 172: 

activitats 

9, 10, 12, 13 i 14; «Expressió i reflexió 
crítica», 

activitat 1). 

 

Intenció de l’autor en els textos (p. 171: 
activitats 2, 3, 4 i 6; p. 172: activitats 9, 
11, 12, 13 i 14; «Expressió i reflexió 
crítica», activitat 1). 

 

Evolució de temes i tòpics (p. 171: 
activitats 1 i 2; p. 172: activitats 9, 10 i 11). 

 

Redacció de textos a l’entorn del 
comentari literari (p. 171: activitat 6; p. 
172: activitat 12; 

«Expressió i reflexió crítica», activitat 1). 



 

 

 

 

b) Distribució temporal de les unitats didàctiques 

L’àrea de Valencià: llengua i literatura, en ser una matèria de lliure configuració autonòmica amb rang 
semblant a les troncals, compta amb tres sessions setmanals durant el període lectiu. Convencionalment 
en un curs es donen aproximadament 99 sessions dividides en tres trimestres d’unes 33 hores cadascun. 

Considerant que la programació consta de sis unitats, s’ha planificat el treball incloent-ne dos  en 
cada trimestre. Dedicarem 12 sessions a cadascuna d’elles. La distribució dels diferents blocs de continguts 
treballats en aquestes deu sessions dependrà de les necessitats de l’alumnat. La resta de sessions estan 
dedicades a la realització d’activitats complementàries com extraescolars, lectura extensiva i/o activitats 
d’ampliació i reforç. 

La temporització ha de ser flexible, perquè durant el curs pot haver-hi imprevistos que reduïsquen  el 
nombre de sessions programades. En aquest cas, caldrà readaptar la temporització a la situació real 
mitjançant diferents estratègies que ens permeten recuperar el ritme. Aquests imprevistos no poden 
afectar els objectius i continguts fixats en les darreres  unitats. 



 

 

 

 

6. METODOLOGIA. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES 

6.1. Metodologia general i específica. Recursos didàctics i organitzatius 

Com a orientacions metodològiques generals que cal aplicar en l’ensenyament secundari, en primer lloc, es 
parteix de tres principis: Principi de Qualitat, Principi d’Esforç i Principi d’Eficàcia. 

A aquests principis bàsics cal afegir les fonts curriculars: sociològica, psicològica, pedagògica i 
epistemològica, tenint en compte que la font psicològica i la pedagògica constitueixen la base de la 
metodologia que seguirem. 

L’aprenentatge entés com a construcció de coneixements és el plantejament que rau en el 
desenvolupament d’aquesta programació didàctica. Es concep que l’alumne és agent actiu de la 
construcció dels coneixements i s’entén l’aprenentatge com l’apropiació d’uns sabers que s’interrelacionen 
amb uns coneixements adquirits, en un procés complex de construcció i reconstrucció. Aquest procés es 
desenvolupa en la interacció social que té lloc a l’aula entre el professor i els companys, i també en 
interacció amb els continguts a aprendre. 

L’aprenentatge ha de ser significatiu perquè l’alumne establisca vincles substantius i no arbitraris 
entre el nou contingut a aprendre i el que ja es troba en l’estructura cognitiva de la persona.  Els 
aprenentatges conceptuals han de tenir una correlació amb els procedimentals per no caure en l’abstracció i 
aturar la motivació de l’alumne. Aquesta motivació, cal fomentar-la amb la presentació dels continguts per mitjà 
de textos i activitats lligats als seus interessos i que recreen situacions contextualment properes i recognoscibles 
per l’alumnat. 

El personal docent actua com a dinamitzador del procés d’ensenyament-aprenentatge alhora que 
l’alumnat s’hi implica. L’alumnat ha d’aprendre a aprendre, aquest fet implica l’adquisició d’estratègies 
cognitives de planificació i autoregulació. 

La interdisciplinarietat evita possibles repeticions de continguts, raó per la qual és important 
coordinar la programació amb les de les diferents assignatures de l’àrea de llengües. A més, tots els 
continguts treballats han de contribuir a l’objectiu global que és l’adquisició de les competències clau. 

 

 

Orientacions metodològiques de l’àrea de llengua 

Pel que fa a l’àmbit lingüístic, les orientacions metodològiques faran èmfasi en l’ús de la llengua, en la seua 
funcionalitat i en el que s’aconsegueix utilitzant-la. L’ús de la llengua és una activitat intencional i   és la 
intenció la que es constitueix en motor de les activitats discursives. La paraula clau que defineix aquesta 
nova visió de la llengua i que s’oposa a l’anterior és comunicació. L’ús i la comunicació són el veritable sentit 
últim de la llengua i l’objectiu real d’aprenentatge. 

Segons aquest nou plantejament, aprendre llengua significa aprendre a usar-la, a comunicar-se, 
o si ja se’n sap, aprendre a comunicar-se millor en situacions més complexes o compromeses. La gramàtica 
i el lèxic passen a ser els mitjans tècnics per a aconseguir aquest propòsit. 

L’ensenyament d’una llengua implica l’exercitació dels processos cognitius complexos: 
comprensió i producció. La metodologia per a l’àrea propicia i necessita la realització d’activitats molt 



 

 

vinculades a allò cognitiu: recerca de la idea central, jerarquització d’idees, organització lògica  del discurs, 
etc. 

El concepte de competència comunicativa implica la competència pragmàtica. L’alumnat ha 
d’assolir les convencions pragmàtiques per intervenir en el discurs de manera adequada. 

Finalment, l’ensenyament del valencià ha de fomentar la creativitat i l’hàbit lector.



 

 

 

 

6.2. Activitats i estratègies d’ensenyament i aprenentatge. Activitats complementàries 

L’aprenentatge se sustentarà en un seguit d’activitats que es concretaran en el desenvolupament de les 
unitats didàctiques. De manera general presentem la classificació: 

6.2.a) De contacte: abans d’acarar un contingut nou, el llibre de text planteja en un 
fragment previ a la teoria i la pràctica, els dubtes que possiblement es plantegen els xiquets i 
les xiquetes amb relació a cada tema dels es treballaran. 

6.2.b) De reforç: activitats simplificades (fitxes de Reforç, adaptacions curriculars…). 

6.2.c) De consolidació de continguts: activitats de discriminació i reconeixement i 
activitats de producció (elaboració d’exposicions orals, textos de diferents tipologies). 
Dificultat mitjana. 

6.2.d) D’ampliació: en alguns apartats es presenten activitats adreçades a l’alumnat amb 
més capacitat o amb un ritme de treball més ràpid, a més de les fitxes d’Ampliació (en Atenció 
a la diversitat). 

6.2.e) D’autoavaluació: activitats que evoquen els continguts treballats en la unitat amb 
l’objectiu que docent i alumnat controlen els avanços aconseguits i preparar la prova objectiva, 
a més, de diversos models d’avaluació per continguts i per competències. 

 

 

Activitats complementàries 

Al llarg del curs es faran una sèrie d’activitats extraescolars i complementàries que triarem en funció de la 
relació amb els continguts del curs i de l’oferta al nostre abast. Aquesta proposta ha de ser del tot flexible, 
atés que depenem de programes externs al centre on desenvolupem la nostra tasca. 

 

 



 

 

 

 

7. AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT 

L’avaluació es pot definir com l’anàlisi del procés d’ensenyament-aprenentatge que permet verificar la 
coherència i el grau d’eficàcia amb què s’han de concretar cadascun dels passos de l’esmentat procés i 
ajustar l’ajut pedagògic a les característiques individuals de l’alumnat. El primer referent que cal tenir en 
compte en el procés avaluatiu són els criteris d’avaluació marcats en el currículum. 

 

 

7.1. Criteris d’avaluació 
 

 

Bloc 1: Escoltar i parlar. 

Criteris d’avaluació 
BL1.1.  Analitzar  els elements de  la  situació comunicativa,  les propietats  textuals  i  la  informació  no 

verbal  de   textos  orals   expositius  i  argumentatius   procedents  de  l’àmbit   acadèmic,  periodístic     i 

publicitari, professional  i empresarial, utilitzant les estratègies  de comprensió  oral  i les tècniques     de 

retenció  de   la  informació  per   a  extraure’n   i  sintetitzar-ne  el   contingut,  oralment   o  per    escrit; 

relacionant tots els aspectes globals del discurs,interpretant-lo de manera crítica i utilitzant alternatives 

inclusives a idees discriminatòries. 

BL1.2. Elaborar presentacions orals    ajustades al propòsit, el contingut i la situació comunicativa, sobre 
temes de  caràcter  acadèmic  o  de  l’actualitat  social,  científica o cultural,  utilitzant fonts d’informació 

diverses i amb suport de les TIC, el lèxic tècnic adequat, seguint les fases del procés d’elaboració de   les 

exposicions  orals,  i  exposar-les   utilitzant  les  estratègies   i  els  recursos  d’expressió   oral  del    nivell 

educatiu. 

BL1.3.  Buscar i  seleccionar informació sobre els entorns  laborals,  professions  i  estudis  vinculats   als 
coneixements del nivell educatiu; analitzar els coneixements, habilitats i competències necessaris per  a 

desenrotllar-los, i  comparar-los  amb les seues  pròpies  aptituds i  interessos per a generar  alternatives 

davant de la presa de decisions vocacional. 

 

 

Bloc 2: Llegir i escriure. 
Criteris d’avaluació BL2.1.  Descriure,  amb   el   metallenguatge  adequat,  les  propietats  textuals  de  textos  expositius    i 



 

 

argumentatius  escrits  de  l’àmbit   acadèmic,  periodístic,  professional  i  administratiu,  analitzant    els 
elements formals i  de contingut  amb ajuda de  guies i  la reflexió  dialogada, resumint  el  contingut     i 
relacionant estes característiques expressives amb el sentit global del text. 
BL2.2. Escriure, amb adequació, coherència, cohesió i correcció, textos expositius i argumentatius de l’àmbit  acadèmic  sobre  temes  relacionats  amb  el  currículum,  utilitzant  estructures  pròpies  de    la 
tipologia i els recursos expressius adequats a la situació de comunicació, aplicant-hi les estratègies del 
procés de producció escrita. 
BL2.3. Escriure textos  de  l’àmbit  professional  i administratiu,  amb  adequació,  coherència, cohesió  i correcció,  aplicant-hi   els  coneixements  sobre  les  característiques   de  cada  gènere  textual  i        les 
estratègies del procés de producció escrita. 
BL2.4.  Planificar tasques  o  projectes, individuals  o  col·lectius, descrivint  accions,  recursos materials, terminis  i  responsabilitats  per  a  aconseguir  els  objectius  proposats;  adequar  el  pla  durant  el seu 
desenrotllament  considerant  diverses  alternatives  per  a  transformar  les  dificultats  en  possibilitats; 
avaluar el procés i el producte final i comunicar de forma creativa els resultats obtinguts amb el   suport 
dels recursos adequats. 
BL2.5.  Realitzar  projectes  d’investigació  acadèmica  amb  sentit  crític  i  creativitat,  sobre  temes del 
currículum (amb especial incidència en els temes, obres i autors literaris) o de l’actualitat   que generen 
opinió,  seguint  les fases  del  procés d’elaboració  d’un  projecte  d’investigació,  per  a obtindre com   a 



 

 

 

 

producte final un text escrit argumentatiu adequat, coherent, cohesionat, amb correcció, amb un  
lèxic 

 

precís i especialitzat i que respecta les normes de presentació de treballs  escrits.  

BL2.6. Gestionar amb autonomia de  forma eficaç tasques  o projectes, fer propostes creatives  i   
confiar 

CAA 
en  les  seues  possibilitats,  mostrar  energia  i  entusiasme  durant   el  seu  desenrotllament,   
prendre 

SIEE 

decisions   raonades   assumint   riscos  i   responsabilitzar-se  de  les   pròpies   accions   i  de   les   
seues 

 

conseqüències.  

BL2.7. Organitzar un equip de treball distribuint responsabilitats i gestionant recursos perquè tots els CSC 
seus  membres  hi participen i  aconseguisquen les  metes  comunes,  influir positivament  en els   
altres 

SIEE 

generant  implicació en  la tasca  i  utilitzar  el  diàleg igualitari  per a  resoldre conflictes i 
discrepàncies 

 

actuant amb responsabilitat i sentit ètic.  

BL2.8.  Realitzar projectes  de  treball individuals  i en equips cooperatius, sobre temes  del    
currículum 

CD 
(amb  especial  interés  per  les  obres  literàries)  o  sobre  temes socials, científics  i culturals, buscant    
i 

CAA 

seleccionant   informació   en   mitjans   digitals   de   forma   contrastada;   editar   continguts   per 
mitjà 

SIEE 

d’aplicacions informàtiques d’escriptori o servicis de la web, i col·laborar i comunicar amb altres  
filtrant 

CSC 

i compartint informació i continguts digitals de forma segura i responsable.  

 

 

Bloc 3: Coneixement de la llengua. 

Criteris d’avaluació 
BL3.1.  Identificar  la  tipologia  i  les  funcions  de  les  categories  gramaticals  no  flexives  per  a     usar 

correctament la llengua i explicar els procediments de formació de paraules, atenent el significat dels 

principals prefixos i sufixos, especialment aquells que procedixen del llatí i grec, i la  transcategorització 

per a, aplicant els coneixements adquirits, enriquir el vocabulari actiu i millorar la producció de textos. 

BL3.2.  Analitzar  sintàcticament  oracions  compostes  i  classificar-les  segons  la  naturalesa  dels seus 
predicats i segons les seues modalitats oracionals, per a millorar la compressió i expressar-se i redactar, 

amb correcció i propietat de forma oral i escrita. 

BL3.3. Explicar els distints nivells de significat de les paraules o expressions del discurs oral o escrit, en 
funció de la intenció comunicativa del text en què apareixen, per a interpretar-lo adequadament; fer un 

ús  connotatiu  o  denotatiu  de  la  llengua,  de  forma  progressivament  autònoma,  per  a  enriquir    el 



 

 

vocabulari actiu i millorar la producció de textos. 

BL3.4. Analitzar les propietats textuals i la intertextualitat per mitjà del comentari  pragmàtic de    textos 
expositius i argumentatius procedents dels àmbits acadèmic,periodístic, professional i empresarial,  per 

a  interpretar  i  valorar  discursos  orals  i  escrits;  aplicar  els  coneixements  obtinguts  per  a    millorar 

l’expressió oral i escrita. 

 

 

 

 

 

Bloc 4: Educació literària. 
Criteris d’avaluació L4.1 Reconéixer l’evolució diacrònica i cultural de les tendències, autors i obres dels grans moviments 
literaris del segle XX analitzant  críticament textos  lírics, narratius, dramàtics i didàctics, en prosa  i    en 
vers,   d’autoria   masculina  o  femenina;  realitzar  treballs  de  síntesi,   creatius   i  documentats,    que 
presenten la literatura  com  un  producte lligat  al  seu 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 fragments  de  la 
literatura  del  segle  XX  a  l’actualitat,  justificant  la  vinculació  del  text  amb  el  seu  context,  la   seua 
pertinença a un gènere literari determinat; analitzant la forma i el contingut; descobrint la intenció   de 
l’autor,   i   reconeixent   l’evolució   de  temes   i   tòpics   en  relació  amb   altres   disciplines;   expressar 



 

 

 

 

raonadament les conclusions extretes per mitjà de l’elaboració de textos estructurats, orals o escrits. 

 

BL4.3. Desenrotllar per escrit un tema de la història de la literatura, realitzant una investigació prèvia 
que incloga la consulta de diverses fonts i exposant les conclusions amb rigor, claredat i coherència; 
adoptar un punt de vista crític i personal utilitzant les TIC per a obtindre informació veraç i citant les 
fonts consultades. 
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COMPETÈNCIES DEL CURRÍCULUM 

CCLI: Competència comunicació lingüística 

CMCT: Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 
CD: Competència digital 

CAA: Competència aprendre a aprendre 
CSC: Competències socials i cíviques 

SIEE: Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor 

 

 

 

7.2. Instruments d’avaluació 

Per a poder avaluar correctament el procés d’aprenentatge de l’alumnat, cal diversificar els instruments 
avaluatius; des d’aquesta perspectiva, qualsevol activitat de classe pot ser útil per a obtenir informació. 
L’enregistrament de totes les dades ens permetrà ser objectius i coherents amb els criteris establerts. 

Instruments: 

Interpel·lació directa a l’aula: enquestes, qüestionaris i posades en comú. 

Observació sistemàtica a l’aula: intervencions a classe, realització de les tasques i realització del 
quadern. 

Lectures (preceptives i voluntàries). 

Proves objectives específiques (orals i escrites). 

Elaboració de resums i esquemes. 

Treballs optatius de recerca i aprofundiment. 

Exposicions orals. 

Autoavaluació i la coavaluació: la informació que l’aprenent mateix ens proporciona sobre el seu 
treball i la percepció que en té de l’ensenyant i dels seus companys/es. 



 

 

A més, l’ús de rúbriques permetrà establir contractes d’aprenentatge entre l’alumnat i el professor/a, 
en el sentit que serà possible que cada xiquet o xiqueta siga conscient de la relació entre la qualitat de les 
seues produccions i els ítems que esdevenen, finalment, la qualificació de l’assignatura. 

Finalment, els diferents objectes d’avaluació requereixen estratègies distintes segons l’alumnat o la 
pràctica docent, i és condició indispensable que siguen coherents amb les finalitats educatives, els 
continguts treballats i les activitats realitzades, i que possibiliten el compliment de les característiques del 
procés d’avaluació formativa que pretenem, definida en el primer apartat. 

 

 

Tipus d’avaluació 

L’avaluació  del  procés  d’ensenyament-aprenentatge  ha  de  ser  contínua  i  diferenciada.    L’avaluació 

contínua ens permetrà descobrir la diversitat d’interessos, motivacions i capacitats de l’alumnat, així



 

 

 

 

com detectar les seues dificultats per poder adequar les estratègies didàctiques adoptades. El professorat 
la prendrà com a referent fonamental per a valorar el grau d’adquisició de les competències clau i el de 
consecució dels objectius. 

El procés d’avaluació contínua consta de diferents fases: 

 

 

Avaluació inicial 
Permet comprovar el nivell de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge. 
També es tindran en compte els informes emesos en l’etapa o el curs 
anterior. 

 

Avaluació 
processual 

Al llarg del curs l’equip docent realitzarà diverses sessions d’avaluació  
(mínim una per trimestre). Permetran conéixer l’evolució del procés 
d’aprenentatge de l’alumnat, detectar les possibles dificultats sorgides i 
prendre les mesures necessàries per a solucionar-les. 

 

Avaluació final o 
sumativa 

S’hi valoren els resultats obtinguts: evolució de l’alumne al llarg del curs, 
nivell d’adquisició de les competències bàsiques, valoració global de les 
activitats fetes durant el curs i superació de les proves dissenyades per a 
aquesta fase final. 

Avaluació 
extraordinària 

Se celebrarà a finals de JUNY i consistirà en la realització d’una prova objectiva 
escrita i/o també una altra, si s’escau, sobre la o les lectures suspeses. 

 

 

7.3. Criteris de qualificació 

 

Cada apartat del contingut participarà de la nota final d’acord amb el següent barem: 

 

Comprensió i caracterització de textos......................30% (3 punts) 

Anàlisi lingüística dels textos.....................................30% (3 punts) 

Literatura i expressió.................................................40% (4 punts) 

 



 

 

 

L’avaluació positiva dels controls dels llibres de lectura preceptius serà condició sine quonum perquè 
l’alumne puga aprovar la matèria. 

 

La nota final serà la mitjana resultant de les notes trimestrals. 

 

Així mateix els alumnes que tinguen voluntat d’apujar la seua nota, tindran l’oportunitat de fer-ho 

mitjançant la realització d’activitats acordades amb el professor de la matèria. 

 

Recuperació de juny:  Si la causa del seu insuficient és deguda a una lectura o a un treball trimestral, 
serà suficient que regule aquest dèficit per poder aprovar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Activitats de reforç i ampliació 

Les activitats plantejades en les diferents unitats estan seqüenciades de menor a major grau de dificultat. 
D’aquesta manera les primeres activitats són de reforç, es tracta d’exercicis bàsics i senzills  que permeten 
als alumnes assolir millor els continguts de la unitat. 

A més, el Projecte Nexe disposa de material fotocopiable –models d’avaluació, textos per a 
comentaris guiats, etc.– que es farà servir quan siga oportú, i també activitats digitals a disposició de 
l’alumnat que necessite un suport extra. 

A l’interior de manual, les activitats d’ampliació estan diferenciades tipogràficament de la resta, 
es presenten sota l’epígraf Per a saber-ne més i van adreçades a l’alumnat més capacitat. Aquests exercicis  
presenten  un  grau  de  complexitat  més  elevat  i  estan  destinats  a  ampliar  els   continguts 

treballats en el bloc corresponent, en què l’alumnat haurà de reflexionar o cercar informació sobre  algun 
aspecte concret. A més, estan relacionades amb estratègies d’autoaprenentatge i amb l’ús de les tecnologies 
de la informació i la comunicació. 



 

 

 



 

 

 

 

8. MESURES D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU O AMB 

NECESSITAT DE COMPENSACIÓ EDUCATIVA. 

L’objectiu del docent és que tot l’alumnat ha d’adquirir el nivell mínim per assolir els objectius generals de 
l’etapa de Batxillerat i les competències clau. El procés d’ensenyament-aprenentatge es basarà en 
l’adquisició d’una comprensió comunicativa que els ajude a desenvolupar-se a l’aula i avançar en els 
aprenentatges posteriors. 

L’alumnat presenta diversitat d’interessos, de motivacions i de capacitats, per tant, s’hi ha de 
donar una atenció diferenciada i individualitzada. Aquesta es concreta en una sèrie de mesures curriculars 
i de presa de decisions. 

El docent ha de prendre decisions que afecten àmbits diversos: 

Sobre objectius i continguts: s’adeqüen els objectius generals a la realitat del centre, la selecció 
significativa i la seqüenciació coherent de continguts. 

Metodològiques: els principis metodològics que caracteritzaran l’atenció a la diversitat giraran al 
voltant de l’aprenentatge significatiu i independent, la construcció activa de l’aprenentatge i 
la mediació del professor. 

Sobre la selecció dels materials: caldrà adequar els materials a les necessitats de l’alumnat 
utilitzant una gran diversitat de recursos didàctics. 

Sobre l’avaluació: el procés avaluador es caracteritzarà per la continuïtat i l’avaluació formativa. 
A més, altres mesures seran l’adequació i elaboració de criteris d’avaluació, l’elecció 
d’estratègies i la participació de pares i alumnes en l’avaluació.



 

 

 

 

9. ELEMENTS TRANSVERSALS 

9.1. Foment de la lectura. Comprensió lectora. Expressió oral i escrita 

La lectura és important, ja que és una de les millors eines per a aprendre una llengua. Com assenyala el 
currículum, cal fomentar l’hàbit lector des de totes les àrees de l’etapa de Batxillerat. S’ha de potenciar el 
fet de llegir com un mecanisme per a assolir tot un seguit d’objectius relacionats no sols amb la lingüística, 
sinó amb tots els àmbits d’aprenentatge. A més, cal vigilar que no abandonen l’hàbit lector assolit en la 
primària i la secundària. 

Per aquest motiu, manllevat del camp de l’ensenyament de segones llengües, actualment s’ha de 
potenciar dos tipus de lectura diferents: la lectura intensiva i la lectura extensiva. 

La lectura intensiva es treballa a l’aula, amb textos curts que ens permeten treballar les 
microhabilitats i els diversos tipus de comprensió. El primer apartat de cada unitat (Comprensió lectora) 
conté una gran varietat de textos per a treballar la comprensió i, al mateix temps, l’expressió oral i escrita. 

La lectura extensiva es durà a terme fora de l’aula, durant el curs els alumnes hauran de realitzat 
3 lectures preceptives que valorarem com a contingut procedimental. A més, podran realitzar lectures 
voluntàries triades de la selecció proposada pel Departament. 

 

 

LECTURES PRECEPTIVES: 

1r TRIMESTRE: La plaça del Diamant. Mercé Rodoreda. Ed: Bromera. 

2n TRIMESTRE: Textos de Diccionari per a ociosos. Joan Fuster. Ed: Educació 62. 

Textos de Llibre de meravelles. Vicent Andrés Estellés. Ed: Poesia 3 i 4. 

3r TRIMESTRE: L’assassinat del doctor Moraleda. El verí del teatre. Rodolf Sirera. Ed:Educació 62. 

 

9.2. Comunicació audiovisual. Tecnologies de la informació i la comunicació 

Els alumnes durant l’etapa de Batxillerat han d’haver assolit una adequada competència digital, és a dir, 
han de dominar les habilitats necessàries per a cercar, obtenir, processar i comunicar informació en 
diferents formats (textual, digital, audiovisual, gràfic i sonor). 

Per a afavorir aquest aprenentatge, durant el curs els alumnes posen en pràctica les normes 
bàsiques per a presentar correctament treballs en diferents formats. Diverses sessions estan planificades 
a l’aula d’informàtica i es duran a terme les següents activitats: 

Recerca d’informació i ús de diccionaris en línia 

Aspectes formals per a la presentació de treballs en format digital 

Activitats interactives de reforç dels continguts treballats 



 

 

Els dispositius mòbils afavoreixen les funcions motivadora i innovadora. L’ús de l’ordinador, facilita la 
recerca d’informació o com a mitjà d’elaboració de treballs i materials és molt positiu, però un ús 
incorrecte pot convertir-lo en un mitjà reductor, simplificador i estereotipat. 

En el treball de classe, utilitzarem, a més, altres dispositius: 

Pissarra digital interactiva. 
Llibre digital. 

Activitats interactives: serveixen d’introducció a les que es treballen sobre el llibre i són prèvies a 
l’activitat individual.  Poden ser  realitzades col·lectivament o individualment si disposem    
de



 

 

 

 

tauletes digitals o netbooks a classe. La seua disponibilitat a través d’Internet permet que  
siguen treballades pels alumnes a casa, reforçant d’aquesta manera el treball realitzat a classe. 

Recursos d’Internet: també a través de la PDI o dels netbooks accedirem a imatges, vídeos o 
enregistraments que reforcen els continguts treballats a classe. Aquests poden ser preparats 
amb antelació en cas de no disposar del suficient ample de banda. Poden ser emprats per a 
il·lustrar les explicacions de classe, i posteriorment per a construir activitats específiques. 

Mesures per difondre les bones pràctiques de la informació i la comunicació. 

Cal promoure la consciència solidària a l’aula i evitar el ciberassetjament, amb la tasca diària 
de sensibilització, amb debats i l’ús de vídeos amb reportatges, entrevistes etc. 

Pel que fa a l’ús del telèfon mòbil, els alumnes no podran usar-lo a classe, excepte en casos 
d’urgència i avisant la professora, amb finalitats personals; solament se’n farà ús, amb 
autorització de la docent, amb finalitats acadèmiques. 

Les TIC s’han d’usar com un mitjà i no com a un fi, amb la recerca d’informació adequada a 
la matèria. 

Han de facilitar la integració de l’alumnat immigrant, pel que fa a l’aprenentatge de llengua i 
literatura, amb l’ajuda dels traductors, vídeos i fotografies que proporcionen les TIC. 

Així també constitueixen una eina fonamental per a l’alumnat que estiga malalt, en la seua 
comunicació amb el centre i el professorat, a més del traspàs d’informació acadèmica que 
els poden proporcionar els altres alumnes. 

Finalment, les TIC són un element de comunicació molt important entre els docents i les 
famílies, amb l’intercanvi d’informació. 

 

9.3. Emprenedoria 

Pel que fa a l’emprenedoria, la llengua contribueix a desenvolupar el sentit d’iniciativa i l’esperit 
emprenedor, ja que afavoreix la creativitat i la capacitat d’interaccionar amb la resta de persones i amb el 
medi. Un treball adequat de la capacitat comunicativa contribueix a fer que els alumnes se senten segurs 
a l’hora de defensar els seus punts de vista. La capacitat d’escoltar i entendre permet desenvolupar 
actituds empàtiques amb els companys i les companyes, posar-se en el lloc de l’altre per a aprendre a ser 
solidari i treballar en equip a la recerca de solucions per a projectes comuns. 

Un nivell d’expressió adequat facilita el treball en equip, així com la interiorització de 
microhabilitats  com  el  respecte  del  torn  de  paraula,  l’ús  de  paraules  com  «per  favor»,  «gràcies», 

«perdó»… contribueix a fer dels xiquets de hui uns adults responsables, solidaris i capaços d’acarar reptes 
en un món competitiu i complex. 

D’altra banda, la innovació en la recerca de realitzacions artístiques, la capacitat de reacció i 
improvisació, permet l’expressió de pensaments, sentiments i estats d’ànim. Així, a través dels continguts 
de la present programació de Valencià: llengua i literatura, s’afavoreix el coneixement propi, es facilita la 
consciència d’un mateix, es desenvolupa la percepció i es facilita l’encontre i la cooperació amb els altres. 
Tot açò ens permet que l’alumnat tinga una actitud oberta i respectuosa de cara a noves propostes, 



 

 

lectures i llengües de diferents països i cultures, a l’interés pel coneixement d’una realitat multicultural en 
un món globalitzat. Del coneixement, passarà a la comprensió i, per tant, a l’estima. 

 

9.4. Educació cívica i constitucional 

La llengua, sobretot en el seu vessant literari, facilita la construcció de la identitat individual i potencia  les 
relacions interpersonals enriquidores, per a enfortir la convivència, d’acord amb els valors cívics 
socialment reconeguts. 

La literatura permet desenvolupar al màxim les possibilitats de xiquets i xiquetes, formar-se en el 
respecte als drets humans i llibertats fonamentals i preparar-se per a assumir una vida responsable en una 
societat lliure i tolerant amb les diferències. 

Així, a través de la literatura, de l’aprenentatge de llengües i de l’intercanvi dialèctic, potenciem 
l’adquisició de competències socials i cíviques personals, interpersonals i interculturals per a participar en 
una societat cada vegada més diversificada. També fomentem els processos que potencien la participació 
individual per a aconseguir fins col·lectius, enriquint les experiències socials de l’alumnat, el respecte als 
altres i la convivència, de manera que es facilita l’adquisició d’habilitats socials per a les relacions, i la 
participació activa en la vida cívica i democràtica. 

Mesures dirigides a la sensibilització, prevenció i eradicació de qualsevol tipus de violència i 

discriminació per causa d’intolerància referida a discapacitat de gènere, orientació i identitat sexual, 
ètnia o creences religioses. 

Cal evitar comentaris i bromes ofensives al diferent, detectar l’aïllament, evitar la ridiculització i el 
menyspreu de les capacitats de les persones, així com les actituds paternalistes i fer-ne una reflexió. Per a 
la qual cosa proposem: 

-Treballar el llenguatge no discriminatori. 

-Fer redaccions i debats sobre situacions de discriminació. 

-Treballar exercicis de rol en què cada alumne es pose en el lloc de la persona discriminada i de la seua 
família, així com de la persona que discrimina. A partir d’ací se’n farà una anàlisi i posterior reflexió de les 
causes, efectes, sentiments i conseqüències. 

Referents femenins a l’àrea de llengua i literatura. 

Tractar autores de la literatura moderna i contemporània, tant les seues circumstàncies vitals com les 
referents a la seua obra: Caterina Albert, Mercé Rodoreda, Carme Miquel, Gemma Lienas etc.



 

 

 

 

 

10. AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT I INDICADORS D’ÈXIT 
 

 

L’avaluació dels processos d’ensenyament-aprenentatge és un component del procés educatiu, a través 
del qual s’observa, es recull i s’analitza informació significativa respecte a les possibilitats, les necessitats i 
els assoliments dels alumnes, amb la finalitat de reflexionar, emetre judicis de valor i prendre decisions 
pertinents i oportunes per a la millora dels aprenentatges. La finalitat n’és millorar la intervenció didàctica, 
controlant tots els elements que intervenen en la programació per adequar-la cada vegada més als 
alumnes i comprovar si aquestes intervencions didàctiques han estat eficaces. 

L’avaluació de la pràctica docent, així com de l’assoliment de tots els objectius programats a 
principi de curs, ens permetrà modificar aquells elements que han plantejat alguna dificultat i millorar així 
el procés d’ensenyament. Les propostes de millora que es realitzen seran incloses en la memòria de fi de 
curs i figuraran en la programació del curs següent. D’altra banda, es tracta d’un procés que és part 
integrant del procés educatiu i, per això, ha de realitzar-se de manera contínua, amb la finalitat no sols 
de valorar els resultats obtinguts segons les competències adquirides i els objectius aconseguits, sinó 

d’analitzar tot el procés d’ensenyament i aprenentatge. Serà decisiva per a detectar les dificultats en el 
moment en què es produïsquen, esbrinar-ne les causes i, en conseqüència, reorientar la intervenció 
educativa i acomodar-la a la diversitat de capacitats, ritmes d’aprenentatge, interessos i motivacions de 
l’alumnat. 

 

 

 

Indicadors per a l’avaluació de la programació Sí No 
La programació s’adequa a les necessitats de l’entorn i de l’alumnat   
La programació és un instrument orientador i de referència.   
La programació respon a la línia pedagògica del centre.   
La programació té en compte els interessos i el nivell de desenvolupament de l’alumnat.   
La programació respon a la necessitat social de determinats continguts.   
La programació s’aplica en la pràctica.   
La programació recull les propostes de la memòria anterior.   
La programació contempla els objectius del cicle, la programació de les comissions, de 
recursos: biblioteca, periòdic, projectes de formació... 

  
Es fa un seguiment i avaluació trimestral de la programació.   
En la programació s’identifiquen aspectes que es poden millorar a partir de la memòria.   

 

 

Indicadors per a la valoració del pla d’activitats extracurriculars i complementàries Sí No 



 

 

La planificació de les eixides didàctiques i activitats complementàries és coherent amb la 
programació. 

  

Hi ha una programació trimestral de les eixides i activitats complementàries.   

Aquest pla d’activitats està implementat en la programació d’aula.   

En la programació del pla, es fa després una valoració de les activitats.   

L’alumnat valora positivament aquest pla.   

Les activitats complementàries potencien la participació de les famílies.   

Aquest pla fa que l’escola siga més oberta, interessant i divertida.   

Aquest pla promou la implicació i col·laboració amb organismes culturals i  diverses 
institucions de la localitat. 

  



 

 

 

 

 

 

Indicadors per a la valoració de la formació i innovació Sí No 
Incidència en la pràctica diària a l’aula.   
El contingut de cursets de formació ha cobert les nostres expectatives.   
La col·laboració dels ponents ha estat l’adequada.   
El nombre de les sessions de treball ha estat l’adequat.   
Grau de satisfacció personal del curset.   
El curset ha donat resposta a les necessitats dels docents assistents al curs.   



 

 

VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA II 

2n Batxillerat 
Curs 2020-2021 

 

TEMPORALITZACIÓ 
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1. UN MODEL D’ANÀLISI TEXTUAL 
1.1. Esquema de l’examen de la PAU 
1.2. Tipus de text 

2. LA COHERÈNCIA TEXTUAL 

2.1. El tema 
2.2. El resum 
2.3. Estructura del text 

2.4. Recursos expressius i tipogràfics 
2.5. La narració: producció de textos narratius 

3. LA LLENGUA I ELS REGISTRES 

3.1. Les veus del discurs 
4. LA COHESIÓ 

4.1. Els temps i perífrasis verbals 
4.2. Qüestions de lèxic: sinònims i antònims 

5. LITERATURA 
5.1. La narrativa des de 1939 fins a l’actualitat. L’obra narrativa de Mercè Rodoreda. La plaça del Diamant. 
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6. L’OPINIÓ: 

6.1. La reflexió crítica 

6.2. La modalització 

7. LA COHESIÓ: 

7.1. Dixi 

7.2. Qüestions de lèxic: sinònims i antònims 
8. FONÈTICA 

8.1. El sistema vocàlic: les vocals obertes 

8.2. Les regles d’accentuació i l’accent diacrític 

8.3. Fonètica i fonosintaxi 

9. LITERATURA 

9.1. 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». 
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10. L’OPINIÓ: 

10.1. Producció de textos d’opinió: l’assaig i la ressenya 

11. LA LLENGUA I ELS REGISTRES 

11.1. Els registres lingüístics 

11.2. La variació lingüística 

11.3. Qüestions bàsiques de sociolingüística 

12.  LA COHESIÓ: 

12.1. Mecanismes de cohesió 

12.2. Qüestions de lèxic: sinònims i antònims 
12.3. Connectors 

13. MORFOSINTAXI 

13.1. Els sintagmes: estructura i funcions 

13.2. La pronominalització: els pronoms febles 

13.3. L’oració simple: tipus 

13.4. L’oració composta 
14. LITERATURA 

14.1. 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». 

14.2. El teatre des de 1939 fins a l’actualitat. L’obra teatral de Rodolf Sirera. El verí del teatre. 
 

 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

• El 80% de la nota de l’avaluació correspon als CONTINGUTS, que s’aconseguirà mitjançant un examen escrit  per 
avaluació. 

• El 10% de la nota avalua els PROCEDIMENTS. S’extraurà de les diferents activitats, i de les preguntes orals o escrites 
sobre la teoria explicada a classe, o sobre qualsevol treball que s’hi duga a terme. 

 

• El 10% restant s’obté d’avaluar l’ACTITUD a partir del treball diari: 

 

ü És solidari i ajuda els altres. 

ü Mostra interés per aprendre i s’esforça per superar les dificultats. 

ü Treballa amb regularitat. 



 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 

Quan un alumne tinga una actitud negativa —no complisca qualsevol dels ítems— de manera reiterada, al 
llarg de l’avaluació, obtindrà un 0 en l’apartat de les actituds). 

 

   è Ortografia: 
En cada prova escrita que s’elabore (exàmens, comentaris, etc.) s’aplicarà el criteri de la PAU: 
                  - Si la redacció presenta errors ortogràfics, gramaticals o d’expressió, es descomptaran 

0’05 punts per error. Les faltes repetides no es comptaran. El descompte es farà per preguntes. Si en una 
pregunta el descompte per errors supera la puntuació de la pregunta, la puntuació serà 0. 
                  - Per altra banda, es valorarà més positivament si l’alumne respon amb precisió, expressa amb 
claredat i ordre les idees i els conceptes, presenta l’escrit ben estructurat (paràgrafs, signes de puntuació, 
connectors discursius), i demostra un bon domini de la normativa gramatical i de l’expressió lèxica.	

 
 

 

 

 

 

 

 

LECTURES OBLIGATÒRIES 

Per a aprovar cadascuna de les avaluacions serà obligatori llegir els 4 llibres proposats per a la PAU i caldrà fer un control 
de lectura. Els llibres són els estudiats en l’apartat de Literatura de cada avaluació. 

 

Les dates dels controls de lectura són: 

• 26 d’octubre (1a Aval.) 

• 1 de febrer (2a Aval.) 

• 19 d’abril (3a Aval.) 

 

 



 

 

TREBALLS VOLUNTARIS 

Cada avaluació es podrà realitzar, de manera voluntària, una ressenya sobre una obra relacionada amb algun autor, amb 
alguna època històrica o amb algun moviment literari estudiats al llarg de tot el Batxillerat. 

 

Per tal de facilitar l’elecció de l’obra a llegir, el departament de Valencià us facilitarà una proposta àmplia de lectures 
recomanades, que pertanyen a gèneres, estils i temàtiques diferents. No obstant també, cabrà la possibilitat que algun 
alumne o alumna, si així ho considera, treballe algun altre llibre relacionat amb el curs, no inclòs en la proposta del 
professorat. Només caldrà que es pose en contacte amb la seua professora, per tal que se’n comprove la conveniència o 
no. 

 

Aquest treball breu podrà sumar un màxim d’un punt a la nota final de l’avaluació. 

 

 

 

ANNEX PROGRAMACIÓ. CURS 2020-2021 
 
Donades les circumstàncies actuals degudes a la pandèmia, s'han de tenir en compte dos 
escenaris: 
1- CLASSES PRESENCIALS 100%. Se seguirà la programació normal. 
 
2-CLASSES SEMIPRESENCIALS (50%). Els alumnes acudiran al centre en dies alterns. 
Es contemplen dues alternatives: 
a) Les explicacions dels continguts es far online i tant la correcció de la tasca com la resolució 
de dubtes, es farà presencial. 
b) Les explicacions  es faran presencials i la tasca es realitzarà online. 
L'elecció de les dues alternatives queda a criteri del professor/professora. 
 
3- CLASSES ONLINE. Tota la tasca, tant explicacions de continguts, com la realització de deures 
(lectura obligatòria, exercicis, redaccions...) es farà online. La direcció del centre elaborarà els 
horaris per a professors/ professores i alumnes per poder-nos connectar. S'avançaran els 
continguts previstos a la programació. 
Ara bé, pel bon funcionament, cal prioritzar continguts en l'ESO i en 1r de BATXILLER; EN 2n 
de BATXILLER, se seguirà la programació al 100%. 
 
 

CONTINGUTS QUE CAL PRIORITZAR 
 

1r ESO 
Es remet a la programació d'àmbit. 
 
 
 
 



 

 

2nESO 
UNITAT 1. 
-Les categories gramaticals. 
-Els temps d'indicatiu. 
-L'alfabet. 
-Els dígrafs i les lletres compostes. 
-L'ús de les majúscules. 
 
UNITAT 2. 
-La novel.la. 
-Les veus de la narració. 
-Els pronoms personals. 
-Els temps d'indicatiu. 
-La síl.laba, els diftongs i  els hiats. 
-La separació en síl.labes. 
-Producció textual: Redacció del fragment d'una novel.la. 
UNITAT 3. 
-Els personatges. 
-El present de subjuntiu. 
-Els pronoms febles. 
-L'apòstrof i el guionet en pronoms febles. 
-La lletra l i la lletra composta l.l. 
 
UNITAT 4. 
-El conte. 
-La cohesió textual. 
-L'oració. 
-L'imperfet de subjuntiu. 
-l'accentuació- 
-les paraules compostes. 
-Producció textual: Redacció d'un conte. 
 
UNITAT 5. 
-El predicat: nominal i verbal. 
-El participi. 
-Les lletres j/g i els dígrafs tj/tg. 
-La dièresi. 
 
UNITAT 6. 
-El complement directe i el complement indirecte. 
-La lletra x, l'aplec ix i els dígrafs tx, tg. 
-Els signes de puntuació (l). 
 
UNITAT 7. 
-L'adverbi i les locucions adverbials. 
-El complement circumstancial. 
-Els signes de puntuació (ll). 
-La b i la v. 
 
 



 

 

UNITAT 8. 
-L'imperatiu. 
-Les perífrasi d'obligació. 
-El complement de règim verbal. 
-La esse sorda i la esse sonora. 
-Les paraules derivades (l): els prefixos. 
-El valencià. 
-Producció textual: Redacció d'unes instruccions. 
 
UNITAT 9. 
-Les perífrasi deprobabilitat. 
-Representació del fonema /k/: c, q, -g, k. 
-Les paraules derivades (ll): els sufixos. 
 
 
 

3r ESO 
Tipologia textual. 
-La descripció de personatges. 
-El conte, tipus de narrador. 
-El poema. 
-La novel.la. L'ordre en la narració. 
 
GRAMÀTICA. 
-Les categories gramaticals. 
-Els constituents bàsics de l'oració. 
-Els sintagmes. 
-Les funcions sintàctiques dins l'oració. 
-Les combinacions de pronoms febles. 
-L'oració simple: tipus. 
-L'oració composta: tipus. 
-Les oracions coordinades. 
 
ORTOGRAFIA. 
-L'apòstrof. 
-L'accentuació gràfica i diacrítica. 
-La dièresi. 
-Les lletres esse sorda i esse sonora,  g, j, x, els dígrafs tj, tg, ix, tx, ig. 
-Escriptura dels numerals. 
 
LÈXIC. 
-La derivació: sufixos i prefixos. 
-Paraules compostes. 
-Prèstecs lingüístics. 
-Barbarismes. 
-Els sinònims. 
 
LITERATURA. 
-Les cròniques medievals. 
-Ramon Llull. 



 

 

-La poesia trobadoresca. 
-Ausiàs March. 
-Els llibres de cavalleries i les novel.les cavalleresques. Joanot Martorell. 
 
PRODUCCIÓ DE TEXTOS. 
-Produir textos d'acord amb les tipologies textuals. 
 
 
 

3r ESO PMAR 
La programació de l'àmbit sociolingüístic s'adaptarà als mínims de cadascuna de les 
assignatures.  
 
 
 
 

4t ESO 
 
UNITAT 1. 
-Els elements de la narració literària. 
-Els nivells d'anàlisi de la llengua. 
-El substantiu. 
-El verb. 
-L'ús de majúscules i les minúscules. 
-Producció de textos: Redacció d'un relat a partir d'una sinòpsi. 
 
UNITAT 2. 
-Els verbs regulars. 
-El sistema vocàlic. 
 
UNITAT 3. 
-El text expositiu. 
-La modalització. 
-Els verbs irregulars. 
-L'accentuació. 
-Els barbarismes. 
-Literatura: El modernisme. La novel.la modernista. 
 
UNITAT 4.  
-El diari personal. 
-Els elements de l'enunciació: la dixi. 
-Les classes d'oracions. 
-L'article lo neutre. 
-El sistema consonàntic. 
-Els prèstecs lingüístics. 
-Literatura: La poesia modernista i el teatre modernista. 
 
UNITAT 5. 
-El text dialogat. 
-Les oracions coordinades. 



 

 

-Les oracions subordinades. 
-La substitució de sintagmes per pronoms febles. 
-El guionet. 
-Les paraules compostes. 
-Literatura: El noucentisme. Les avantguardes. 
-Producció textual: Redació de textos dialogats. 
 
UNITAT 6. 
-El text científic. 
-La polifonia. 
-Els pronoms interrogatius. 
-Les oracions subordinades substantives. 
-L'escriptura dels numerals. 
-El valencià. 
-Literatura: La narrativa de postguerra. 
 
UNITAT 7. 
-El poema. 
-Els pronoms relatius. 
-Les oracions subordinades adjectives. 
-Les funcions dels pronoms relatius. 
-Els fonemes oclusius. 
-Literatura: La poesia de postguerra. 
 
UNITAT 8. 
-L'assaig. 
-Les oracions subordinades adverbials (l). 
-Les lletres compostes i els aplecs consonàntics. 
-Revisió dels signes de puntuació. 
-Literatura: L'assaig al segle XX. 
-Producció textual: redacció d'un assaig. 
 
UNITAT 9. 
-Les perífrasi verbals. 
-Les oracions subordinades adverbials (ll). 
-Les interferències ligüístiques. 
-Ús de h. 
-La esse sorda i la esse sonora. 
-Literatura: El teatre actual. La narrativa actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1r Batxillerat 
 
UNITAT 1. 
-Coherència (l): el resum. 
-Les tipologies textuals. 
-Els camps semàntics. 
-Els fonemes i les lletres. 
-Literatura: L'edat mitjana. Els orígens de la llengua. Els trobadors. 
 
UNITAT 2. 
-Coherència (ll): el tema. 
-Els àmbits d'ús. 
-Comentari de text (pràctica): “Muntaner vist per Fuster”. 
-Els registres. 
-Literatura: La baixa edat mitjana. Expansió de la llengua. La creació de la prosa narrativa. 
 
UNITAT 3. 
-Coherència (lll): l'estructura. 
-Els gèneres. 
-Comentari de text (pràctica): “El Feslloch  confirma que la música en valencià està més viva 
que mai”. 
-Els dialectes. 
-Sinonímia i antonímia. 
-L'accentuació. 
-Comentari de text (pràctica): 
-Literatura: La literatura religiosa. 
 
UNITAT 4. 
-L'adequació (l): la polifonia. 
La narració. 
-Comentari de text (pràctica):  Les cendres del cavaller. 
-Els temps verbals. 
-la derivació. 
-L'accent diacrític i la dièresi. 
-Literatura: El segle XV. La narrativa medieval. Tirant lo Blanc i Curial e Güelfa. 
 
UNITAT 5. 
-Adequació (ll): la modalització. 
-L'argumentació. 
-Comentari de text (pràctica): “Parlar de política”. 
-El present regular. 
-Literatura: La societat al segle XV. La poesia medieval. Ausiàs March i Jaume Roig. 
 
UNITAT 6. 
-Adequació (lll): les finalitats comunicatives. 
-La descripció. 
-Comentari de text (pràctica): L'illa de la calma. 
-El present irregular i l'iimperatiu. 
-Vocals en contacte. 
-Literatura: a les portes del Renaixement. Juan Roís de Corella, Isabel de Villena i el Misteri d'Elx. 



 

 

 
UNITAT 7. 
-Cohesió (l): l'anàfora i la dixi. 
-L'exposició. 
-Comentari de text (pràctica): “L'espectacle més minúscul”. 
-El passat. 
-Les oclusives i les nasals. 
 
UNITAT 8. 
-El futur i les formes no personals. 
-Les esses, les eles i la hac. 
 
UNITAT 9. 
-Cohesió (ll): estil cohesionat i estil segmentat. 
-La conversa. 
-Comentari de text (pràctica): “Drogues a l'Albufera”. 

- Les fricatives i les africades. 
 

 


