FULL D'INFORMACIÓ INICIAL
1r d’ESO. Àmbit lingüisticosocial. Curs 2021-2022
IES JOANOT MARTORELL (VALÈNCIA)
LECTURES OBLIGATÒRIES
● Primera avaluació
El savi del Nil. Cortés, Jesús. Àmbits. Ed. Bromera
De fábula. Heras González, Juan Pablo. Ed. Algar
● Segona avaluació
L'Odissea. Homer. Adaptació de Jesús Cortés. Ed. Bromera
El valle de los lobos. Gallego, Laura. Ed. SM
● Tercera avaluació
Tirant lo Blanc. Martorell, Joanot. Adaptació de Pasqual Alapont. Micalet Teatre. Ed. Bromera
Cuentos. Allan Poe, Edgar. Clásicos a medida. Ed. Anaya
SISTEMA D’AVALUACIÓ
L’avaluació de l’àmbit és contínua al llarg del curs.
El professorat controlarà el progrés de l’alumnat per mitjà de:
1. Les intervencions orals.
2. Els hàbits de treball.
3. L’assistència a classe.
4. Les redaccions.
5. La lectura de llibres.
6. Els projectes lingüístics i socials.
La nota d’avaluació serà el resultat de:
▪ Les proves o treballs de lectura: 20%
▪ Les redaccions: 20 %
▪ Aprenentatge Basat en Projectes: 50%:
- 20% Prova escrita
- 10% Treball en equip
- 20% Treball individual
▪ Actitud i comportament: 10%
La qualificació que es reflectirà en el butlletí de notes serà la suma dels diferents apartats que
s’avaluen, i si no s’arriba a un número enter es reflectirà el número enter inferior.
La nota final serà la mitjana ponderada en què es valora més el resultat de la 2a i la 3a avaluació (1a x
2, 2a x 3, 3a x 5). La nota final es farà d’acord amb la nota amb decimals de cada avaluació.
Es podran llegir dues lectures de caràcter voluntari en cada avaluació. Cadascuna serà valorada amb 0,5
punts màxim, a partir de 4,5 punts obtinguts en la nota d’avaluació.
Les dates establides per a la presentació de treballs, exercicis, etc. s’han de respectar incondicionalment
i el llibre de lectura s'ha de portar obligatòriament els dies corresponents. El lliurament amb retard o la
manca de llibre de lectura comportarà una disminució en la nota.

L’assistència a les activitats extraescolars fora de l’aula (recital de poesia, representació teatral, taller...)
forma part del currículum del curs i tindrà una valoració en la nota del projecte.
El 20% de faltes d’assistència sense justificar per avaluació comporta la pèrdua directament del 10% de
la nota. Aquest punt es restarà de l’apartat de notes de classe.
En la convocatòria extraordinària d'aquest curs, es realitzarà una recuperació final per als alumnes que
no hagen assolit els objectius mínims programats durant l'avaluació contínua de tota la matèria.
Pel que fa a les faltes d’ortografia, les errades descomptaran fins a un màxim d’un punt. No obstant això,
eixe punt es podrà recuperar de la manera següent: el professorat tornarà a l’alumnat el seu treball amb les
faltes marcades i serà aquest qui les haurà de corregir.

QUADERN D’ACTIVITATS I PLATAFORMA AULES
A. Funcions
La plataforma Aules aprofita per a mantindre una comunicació constant i directa entre el professorat
i l’alumnat. Així, documents com les redaccions, les proves de lectura o diversos treballs vinculats als
diferents projectes que es desenvoluparan al llarg del curs es lliuraran a través d’aquesta plataforma.
El quadern aprofita per a dur el seguiment del treball fet a classe o a casa a partir de les activitats
fetes i corregides. També serveix per a arxivar els materials complementaris elaborats pels alumnes
o lliurats pel professor.
B. Format del quadern d’activitats
a. Cal fer servir una carpeta classificadora.
b. S’ha de fer una portada per als diferents apartats (Projectes lingüístics, Projectes socials,
Vocabulari, Normativa i Redaccions).
c. S'ha de posar el títol al començament de cada projecte.
d. Cada sessió ha de començar amb la data.
e. Les pàgines de la llibreta han d’estar numerades.
f. S'utilitzarà el bolígraf negre per als enunciats, el blau, per a les respostes i el roig, per a les
correccions. No es pot utilitzar llapis per a les respostes.
C. Format dels documents de la plataforma Aules
En cas de lliurar els treballs en format Word o similar a través d’Aules, els documents hauran de
presentar-se amb format de lletra Times New Roman amb grandària 12.
D. Presentació
El material presentat ha d’estar ordenat, corregit i amb els continguts ben expressats i complets, i
seguint les pautes pactades.

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DELS CONTINGUTS
Al llarg d’aquest curs el professorat de l’àmbit lingüisticosocial treballarà els contiguts següents de les
assignatures de Valencià. Llengua i Literatura, Castellano. Lengua castellana y literatura i Història de manera
integrada a través de l'Aprenentatge Basat en Projectes.
VALENCIÀ

CASTELLÀ

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

TIPOLOGIES
TEXTUALS I
HABILITATS*
Comprensió i
producció

-ORAL Narratiu i descriptiu
-Interacció en contextos reals
-ESCRIT Narratiu, descriptiu,
instructiu, expositiu i
argumentatiu.

-Habilitats comunicatives
-Comprensió i producció oral i escrita

METODOLOGIA

-Selecció i tractament de la
informació
-Treball per projectes
-Treball cooperatiu i valors
associats
-Autoavaluació i coavaluació

Pensar com a geògrafs i historiadors
-Selecció i tractament de la
informació
-Treball col·laboratiu i valors associats
-Estratègies per a definir problemes i
formular hipòtesis sobre canvis
socials i espacials. Apropar solucions
a problemes històrics i geogràfics
-Autoavaluació

TIC

Relacionada amb apartats anteriors Relacionada amb apartats anteriors

CONTINGUTS

-Categories gramaticals
-Signes ortogràfics
(abecedari, grafemes, dígrafs,
accentuació, apòstrof, majúscules,
signes de puntuació)
-SIntaxi: iniciació
(sintagmes, s/pred, comp. Pred.)
-Lèxic
(Constitució, formació, préstecs,
relació d’igualtat/semblança)
-Adequació, coherència i cohesió
-Realitat plurilingüe: conéixer
altres llengües de l’estat
-Lectura
Narració, lírica i teatre: anàlisi
La literatura d’idees: aforismes
Lectura d’obres literàries
Contextualització i comparació
Evolució temes i personatges
Connexió amb altres arts
Dramatització de textos
Foment lector
Selecció autònoma de lectures
Treballs creatius/ d’investigació
Creació d’un portfolio de lectura

EL MEDI FÍSIC
-La Terra:Habitabilitat, situació,
moviments, representació
-Cartografia i interpretació de
sistemes d’informació geogràfica
-El Medi Físic+Espais Naturals
Els Riscos Naturals a la CV
L’ESPAI HUMÀ
Els recursos del medi: aprofitament
impacte mediambiental i paisatgístic
Actitud crítica sobre el medi ambient
Noció de desenvolupament
sostenible
Els espais protegits de la CV
HISTÒRIA
El temps històric: marcs cronològics
L’arqueologia com a font
d’informació
Paleolític: el procés d’hominització. El
foc i el llenguatge
Neolític: revolució agrària i expansió
La història antiga:
Les primeres religions, innovacions
tecnològiques: l’escriptura, la roda
El món clàssic: Grècia i Roma

Els projectes que es faran al llarg del curs quedaran distribuïts de la manera següent:

1a avaluació

2a avaluació

3a avaluació

Lingüístic

ABP 1. La literatura
popular
ABP 3. La lírica al llarg
del temps

ABP 5. Netflix i aforismes

ABP 7. Tirant lo Blanc i
Quijote

Social

ABP 2. La Prehistòria
ABP 4. Les primeres
civilitzacions:
Mesopotàmia i Egipte (I)

ABP 4. Les primeres
civilitzacions: Grècia i
Roma (II)

ABP 6. El medi físic: Atles
de les comarques
valencianes
ABP 8. Les catàstrofes
mediambientals

El material utilitzat per als projectes serà tant els llibres de text corresponents com el material propi
elaborat pel professorat de l'àmbit lingüisticosocial, així com també diferents recursos en línia.
Les nou hores setmanals de l'àmbit lingüisticosocial quedaran repartides de la manera següent:
-

2 hores per al projecte social
2 hores per al projecte lingüístic
1 hora per a normativa
1 hora per a redacció
2 hores per a lectura
1 hora d’aperitiu literari i social

COVID
En cas que la situació sanitària relacionada amb la Covid 19 impedisca un funcionament presencial
de les classes i aquestes hagen de realitzar-se de manera virtual, la plataforma Aules serà el canal
principal de comunicació entre el professorat i l’alumnat. Totes les tasques es lliuraran a través d’Aules.
També es farà servir el Webex per dur a terme videoconferències o correcció de tasques.
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DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DELS CONTINGUTS
El llibre de text que s'utilitzarà en aquest curs és Inicia Dual Valencià: Llengua i Literatura 2n d'ESO, de
l'editorial Oxford.
Aproximadament, caldrà dedicar a cada unitat entre set i huit sessions. En tot cas, aquesta recomanació
dependrà de les característiques del grup de classe i de les necessitats de reforç d’algun contingut
determinat.
Primera avaluació
Unitat 1: PARLAR PER PARLAR. La comunicació. Les llengües i els parlants
Unitat 2: COM EXPLIQUEM? Les modalitats textuals. Les paraules: formació i significat
Unitat 3: PAS A PAS. Textos dels àmbits personal i social. Les classes de paraules (I)
Unitat 4: CONÉIXER L’ALTRE. Textos dels mitjans de comunicació. Les classes de paraules (II)
Segona avaluació
Unitat 5: A VEUS. Els textos literaris. Les classes de paraules (III)
Unitat 6: EL CANT DE LES PARAULES. El llenguatge literari. Els sintagmes
Unitat 7: HISTÒRIES SENSE FI NI COMPTE. La narració literària. L’oració simple (I)
Unitat 8: D’HEROIS I SUPERHEROIS. L’èpica i la novel·la. L’oració simple (II)
Tercera avaluació
Unitat 9: SEGUIM LA PISTA. Els subgèneres de la novel·la. L’oració simple (III)
Unitat 10: UN MÓN DE RIMES. La lírica. L’oració simple (IV)
Unitat 11: ACÍ ES FA TEATRE? El teatre. Les classes d’oracions
Unitat 12: SOMRIURES I LLÀGRIMES. Els subgèneres dramàtics. El text
SISTEMA D’AVALUACIÓ
L’avaluació és contínua al llarg del curs. El professor controlarà el progrés de l’alumne per mitjà de:
1. Les intervencions orals.
2. Els hàbits de treball.
3. L’assistència a classe.
4. Els treballs.
5. Els exercicis escrits proposats.
6. La lectura de llibres.
7. Les proves d’avaluació.
La nota d’avaluació serà el resultat de:
▪ Les proves o els treballs de la lectura del llibre obligatori: 20%
▪ El quadern d’activitats i les notes de classe (participació, actitud, etc.): 20%
▪ Les proves d’avaluació orals i escrites: 60%
La qualificació que es reflectirà en el butlletí de notes serà la suma dels diferents apartats que s’avaluen,
i si no s’arriba a un número enter, es reflectirà el número enter inferior.
La nota final serà la mitjana ponderada, en què es valora més el resultat de la 2a i la 3a avaluacions (1a
x 2, 2a x 3, 3a x 5). La nota final es farà d’acord amb la nota amb decimals de cada avaluació. Es farà la mitjana
de la nota de tots els apartats sempre que s’arribe a un 3,5 en la mitjana de les notes dels exàmens.
Pel que fa a les faltes d’ortografia en els treballs, les errades descomptaran fins a un màxim d’un punt.
No obstant això, aquest punt es podrà recuperar de la manera següent: el professor tornarà a l’alumne el
treball amb les faltes assenyalades, però sense corregir, i serà l’estudiant qui les haurà de corregir.
Les dates establides per a la presentació de treballs, exercicis, etc. s’han de respectar incondicionalment.
El lliurament amb retard comportarà una disminució en la nota.
Les activitats extraescolars (recitals de poesia, representacions teatrals...) formen part del currículum
del curs; per tant, assistir-hi és obligatori. Es duran a terme sempre que siguen autoritzades pel centre
depenent de la situació sanitària.
El 20% de faltes d’assistència no justificades per avaluació comportarà la pèrdua automàtica del 10%
de la nota. Aquest punt es restarà de l’apartat de notes de classe.
En la convocatòria extraordinària d’aquest curs es farà una prova de recuperació per als alumnes que
no hagen assolit els aprenentatges imprescindibles programats durant l'avaluació contínua.
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LECTURES OBLIGATÒRIES
(Al principi de cada avaluació es consensuarà, entre el professor i els alumnes, una lectura de les
proposades per a cada trimestre):
●
●

●

1a avaluació: Dràcula. Bram Stoker. Ed. Bromera / Frankenstein. Mary Shelley. Ed. Bromera.
2a avaluació: L’illa del tresor. R. L. Stevenson. Ed. Castellnou / Aventura per la Mediterrània. Juli
Capilla. Ed. Tabarca / Assassinat en el Canadian Express. E. Wilson / El guardià de l’anell. Vicent
Pascual. Ed. Tabarca / Pell de seda. Vicent Sanhermelando. Edicions del Bullent.
3a avaluació: Contes de ‘Les mil i una nits’. Vicent Vila. Ed. Bromera / Somni d’una nit d’estiu. W.
Shakespeare. Ed. Bromera.

Es podran llegir dues lectures de caràcter voluntari en cada avaluació. Cadascuna de les lectures
voluntàries serà valorada amb 0,5 punts com a màxim, a partir de 4,5 punts obtinguts en la nota d’avaluació.
Aquestes lectures voluntàries seran consensuades prèviament amb el professor corresponent pel que fa al
títol de l'obra i al termini de lectura.
QUADERN D’ACTIVITATS I PLATAFORMA AULES
A. Funcions
La plataforma Aules aprofita per a mantindre una comunicació constant i directa entre el
professor i els alumnes. Així, documents com les redaccions, les proves de lectura o diversos treballs
que es desenvoluparan al llarg del curs es lliuraran a través d’aquesta plataforma.
El quadern serveix per a avaluar el treball dut a terme a classe o a casa a partir de les activitats
fetes i corregides de cada unitat, i també per a arxivar els materials complementaris elaborats pels
alumnes o lliurats pel professor.
B. Format del quadern d’activitats
a. Cal fer servir una llibreta o una carpeta classificadora.
b. S’ha de fer una portada i posar el títol al començament de cada unitat didàctica i de cadascun
dels apartats.
c. Cada sessió ha de començar amb la data, i les pàgines han d’estar numerades.
d. Les activitats han de dur el número de pàgina del llibre i l’enunciat complet.
e. Cal utilitzar només els colors blau i negre, i el roig per a les correccions.
C. Presentació
El material lliurat ha d’estar ordenat, corregit, ben presentat, i amb els continguts ben expressats
i complets seguint les pautes pactades.
D. Format dels documents de la plataforma Aules
En cas de lliurar els treballs en format Word o similar a través d’Aules, els documents s’hauran
de presentar amb format de lletra Times New Roman de grandària 12.
RECUPERACIÓ DE VALENCIÀ DE 1r CURS D’ESO
Per recuperar l’assignatura de Valencià de 1r d’ESO, l’alumne haurà d’haver llegit una lectura de la llista
de 2n d’ESO, i també haurà d’haver aprovat la 1a i la 2a avaluacions de 2n curs. En cas contrari, l’alumne
s’haurà de presentar al mes de maig a un examen de Valencià (presencial o virtual) de tots els continguts de
1r d’ESO.
COVID-19
En cas que la situació sanitària relacionada amb la COVID-19 impedisca un funcionament presencial de
les classes i aquestes s’hagen de realitzar de manera virtual, els canals de comunicació principals entre el
professor i els alumnes seran les plataformes Aules i Webex tenint en compte que les tasques s’entregaran
a través d’Aules seguint les directrius marcades pel professor. En cas de confinament, el Departament
realitzarà les adaptacions curriculars i metodològiques necessàries per a garantir la continuïtat del curs
escolar als alumnes.
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LECTURES OBLIGATÒRIES
●
●
●

1a avaluació: Mentida. Santos, Care. Ed. Edebé.
2a avaluació: Veritat. Santos, Care. Ed. Edebé.
3a avaluació: Por. Santos, Care. Ed. Edebé.

Es podran llegir dues lectures de caràcter voluntari en cada avaluació. Cadascuna de les lectures
voluntàries serà valorada amb 0,5 punts com a màxim, a partir de 4,5 punts obtinguts en la nota d’avaluació.
Aquestes lectures voluntàries seran consensuades prèviament amb el professor corresponent pel que fa al
títol de l'obra i al termini de lectura.
SISTEMA D’AVALUACIÓ
L’avaluació és contínua al llarg del curs. El professor controlarà el progrés de l’alumne per mitjà de:
1. Les intervencions orals.
2. Els hàbits de treball.
3. L’assistència a classe.
4. Els exercicis escrits proposats.
5. La lectura de llibres.
6. Les proves d’avaluació.
La nota d’avaluació serà el resultat de:
▪ Les proves o els treballs de la lectura del llibre obligatori: 20%
▪ El quadern d’activitats i les notes de classe (participació, actitud, etc.): 20%
▪ Les proves d’avaluació orals i escrites: 60%
La qualificació que es reflectirà en el butlletí de notes serà la suma dels diferents apartats que s’avaluen,
i si no s’arriba a un número enter es reflectirà el número enter inferior.
La nota final serà la mitjana ponderada, en què es valora més el resultat de la 2a i la 3a avaluacions (1a
x 2, 2a x 3, 3a x 5). La nota final es farà d’acord amb la nota amb decimals de cada avaluació. Es farà la mitjana
de la nota de tots els apartats sempre i quan s’arribe a un 3,5 en la mitjana de les notes dels exàmens.
Pel que fa a les faltes d’ortografia en els treballs, les errades descomptaran fins a un màxim d’un punt.
No obstant això, aquest punt es podrà recuperar de la manera següent: el professor tornarà a l’alumne el
treball amb les faltes assenyalades, però sense corregir, i serà l’estudiant qui les haurà de corregir.
Les dates establides per a la presentació de treballs, exercicis, etc. s’han de respectar incondicionalment.
El lliurament amb retard comportarà una disminució en la nota.
Les activitats extraescolars (recitals de poesia, representacions teatrals...) formen part del currículum
del curs; per tant, assistir-hi és obligatori. Es duran a terme sempre que siguen autoritzades pel centre d'acord
amb la situació sanitària.
El 20% de faltes d’assistència no justificades per avaluació comportarà la pèrdua automàtica del 10%
de la nota. Aquest punt es restarà de l’apartat de notes de classe.
En la convocatòria extraordinària d’aquest curs, es farà una prova de recuperació per als alumnes que
no hagen assolit els aprenentatges imprescindibles programats durant l'avaluació contínua.

QUADERN D’ACTIVITATS I PLATAFORMA AULES
A. Funcions
La plataforma Aules aprofita per a mantindre una comunicació constant i directa entre el
professor i els alumnes. Així, documents com les redaccions, les proves de lectura o diversos treballs
que es desenvoluparan al llarg del curs es lliuraran a través d’esta plataforma.
El quadern serveix per a avaluar el treball dut a terme a classe o a casa a partir de les activitats
fetes i corregides de cada unitat, i també per a arxivar els materials complementaris elaborats pels
alumnes o lliurats pel professor.
B. Format del quadern d’activitats
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a. Cal fer servir una carpeta classificadora.
b. S’ha de fer una portada.
c. Cada sessió ha de començar amb la data, i les pàgines han d’estar numerades.
C. Presentació
El material lliurat ha d’estar ordenat, corregit, ben presentat, i amb els continguts ben expressats
i complets seguint les pautes pactades.
D. Format dels documents de la plataforma Aules
En cas de lliurar els treballs en format Word o similar a través d’Aules, els documents s’hauran
de presentar amb format de lletra Arial amb grandària 12.

RECUPERACIÓ DE VALENCIÀ DE 1r CURS D’ESO
Per recuperar l’assignatura de Valencià de 1r d’ESO, l’alumne haurà d’haver llegit una lectura de la llista
de 2n d’ESO, i també haurà d’haver aprovat la 1a i la 2a avaluacions de 2n curs. En cas contrari, l’alumne
s’haurà de presentar al mes de maig a un examen de Valencià (presencial o virtual) de tots els continguts de
1r d’ESO.

COVID-19
En cas que la situació sanitària relacionada amb la COVID-19 impedisca un funcionament presencial de
les classes i aquestes s’hagen de realitzar de manera virtual, els canals de comunicació principals entre el
professor i els alumnes seran les plataformes Aules i Webex tenint en compte que les tasques s’entregaran
a través d’Aules seguint les directrius marcades pel professor.
En cas de confinament, el Departament realitzarà les adaptacions curriculars i metodològiques
necessàries per a garantir la continuïtat del curs escolar als alumnes.
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DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DELS CONTINGUTS
El llibre de text que s'utilitzarà en aquest curs és Inicia Dual Valencià: Llengua i Literatura 3r d'ESO,
de l'editorial Oxford.
Aproximadament, caldrà dedicar a cada unitat entre set i huit sessions. En tot cas, aquesta
recomanació dependrà de les característiques del grup de classe i de les necessitats de reforç
d’algun contingut determinat.
Primera avaluació:
Unitat 1: PER A COMENÇAR. Origen i evolució de les llengües. L’edat mitjana i la literatura
popular.
Unitat 2: AMB LLETRA I MÚSICA. La diversitat lingüística. La poesia trobadoresca.
Unitat 3: CONTRAST D’OPINIONS. Les paraules i les seues relacions. Les cròniques.
Unitat 4: ENTRE TU I JO. De la paraula a l’oració. Ramon Llull.
Segona avaluació:
Unitat 5: ENS COMUNIQUEM. Els pronoms febles (I). Els complements del predicat (I). La
predicació oral i escrita.
Unitat 6: A FAVOR DELS SOMNIS. Els complements del predicat (II). L’humanisme.
Unitat 7: ESPILL DE CIÈNCIA. L’oració composta (I). La literatura del segle d’or
Unitat 8: HEROIS CAVALLERESCOS. L’oració composta (II). La novel·la del segle XV
Tercera avaluació:
Unitat 9: CANTS AMOROSOS. El text i les seues propietats. La lírica del segle XV.
Unitat 10: NATURA SERENA. Les modalitats textuals. La literatura renaixentista.
Unitat 11: EL NOSTRE CENTRE. Textos dels mitjans de comunicació. La literatura dels segles XVII i
XVIII
Unitat 12: MANIFESTACIONS POPULARS. Textos de la vida quotidiana. La literatura popular.

SISTEMA D’AVALUACIÓ
L’avaluació és contínua al llarg del curs. El professor controlarà el progrés de l’alumne per mitjà de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les intervencions orals.
Els hàbits de treball.
L’assistència a classe.
Els exercicis escrits proposats a classe o a casa.
La lectura de llibres.
Les proves d’avaluació.

La nota d’avaluació serà el resultat de:
▪
▪
▪

Proves o treballs de la lectura del llibre obligatori: 20%
Quadern d’activitats i notes de classe (participació, actitud, dictat, producció de textos, etc.): 20%
Proves d’avaluació orals i escrites: 60%

-

La qualificació que es reflectirà en el butlletí de notes serà la suma dels diferents apartats que
s’avaluen, i si no s’arriba a un número enter, es reflectirà el número enter inferior.
Es farà la mitjana de la nota de tots els apartats sempre que s’arribe a un 3,5 en la mitjana de les
notes dels exàmens.
La nota final serà la mitjana ponderada en què es valora més el resultat de la 2a i la 3a avaluacions
(1a avaluació, el 20%; 2a, el 30%; 3a, el 50%). La nota final es farà d’acord amb la nota amb decimals
de cada avaluació.

-
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En l’expressió escrita es controlarà el nivell ortogràfic dels alumnes seguint el barem següent: 1 falta =
0,05. Només es descomptarà un màxim de 2 punts de la nota total de l’exercici per faltes d’ortografia. Els
alumnes poden recuperar la nota perduda per faltes d’ortografia en els treballs si les corrigen seguint les
indicacions del professor.
Es podran llegir lectures de caràcter voluntari en cada avaluació. Solament seran valorades amb 0,5
punts dos d’aquestes lectures voluntàries, sempre que s’hagen obtingut 4,5 punts en la nota d’avaluació.
Les dates establides per a la presentació de treballs, exercicis, etc. s’han de respectar incondicionalment.
El lliurament amb retard comportarà una disminució en la nota.
L’assistència a les activitats extraescolars fora de l’aula (recital de poesia, representació teatral...) forma
part del currículum del curs. Aquestes activitats complementàries es podran realitzar si les autoritza el centre
depenent de la situació sanitària.
El 20% de faltes d’assistència no justificades per avaluació comporta la pèrdua automàtica del 10% de
la nota. Aquest punt es restarà de l’apartat de notes de classe.
En la convocatòria extraordinària d'aquest curs es farà una recuperació final de tota la matèria per als
alumnes que no hagen assolit els aprenentatges imprescindibles programats durant l'avaluació contínua.
QUADERN D’ACTIVITATS
A. Funcions. El quadern aprofita per a avaluar el treball fet a classe o a casa a partir de les activitats
fetes i corregides de cada unitat. També serveix per a arxivar els materials complementaris elaborats
pels alumnes o lliurats pel professor.
B. Format.
a. Cal fer servir una llibreta o una carpeta classificadora.
b. S’ha de fer una portada i posar el títol al començament de cada unitat didàctica i de cadascun
dels apartats.
c. Cada sessió ha de començar amb la data i les pàgines han d’estar numerades.
d. Les activitats han de dur el número de pàgina del llibre i l’enunciat complet.
e. Cal utilitzar només els colors blau i negre, i el roig per a les correccions.
C. Presentació. El material presentat ha d’estar ordenat, corregit, ben presentat i amb els continguts
ben expressats i complets.
D. Format dels documents de la plataforma Aules. En cas de lliurar els treballs en format Word o similar
a través d’Aules, els documents s’hauran de presentar amb format de lletra Times New Roman de
grandària 12.
LECTURES OBLIGATÒRIES
●
●
●

1a avaluació: Cartes d’hivern. Agustín Fernández Paz. Ed. Bromera.
2a avaluació: per determinar
3a avaluació: per determinar

Lectures voluntàries
-

Els dimonis de Pandora. Silvestre Vilaplana. Bromera
Carmilla. Joseph Sheridan. Laertes
Les confessions de Titus Burns. Jesús Cortés. Bromera
El lledoner de l’home mort. Toni Cucarella. Bromera
Els secrets de la porta tancada. Víctor Peris. Tabarca
El misteri de la Casa Folch. Leandro Sagristà. Bromera

RECUPERACIÓ DE VALENCIÀ DE 2n CURS D’ESO
Per recuperar l’assignatura de Valencià de 2n d’ESO, l’alumne haurà d’haver llegit una lectura de la llista
de 3r d’ESO, i també haurà d’haver aprovat la 1a i la 2a avaluacions de 3r curs. En cas contrari, l’alumne
s’haurà de presentar al mes de maig a un examen de Valencià (presencial o virtual) de tots els continguts de
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2n d’ESO.

COVID-19
En cas que la situació sanitària relacionada amb la COVID-19 impedisca un funcionament presencial de les
classes i aquestes s’hagen de realitzar de manera virtual, els canals de comunicació principals entre
professors i alumnes seran les plataformes Aules i Webex tenint en compte que les tasques s’entregaran a
través d’Aules seguint les directrius marcades pels professors.
En cas de confinament, el Departament realitzarà les adaptacions curriculars i metodològiques necessàries
per a garantir als alumnes la continuïtat del curs escolar.
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LECTURES OBLIGATÒRIES
● 1a avaluació:
Cyrano
de
Cybergerac.
Mentira. Santos, Care. Ed. Edebé.

Garcia,

Roberto.

Micalet

Teatre.

Ed.

Bromera

●

2a avaluació:
El diari d'Anna Frank. Goodrich, Frances; Hackett, Albert. Ed. Bromera
Verdad. Santos, Care. Ed. Edebé.
● 3a avaluació:
@Rita_Trobador. Nave, Joan. Ed. Bromera
Miedo. Santos, Care. Ed. Edebé.

SISTEMA D’AVALUACIÓ
L’avaluació de l’àmbit és contínua al llarg del curs.
El professorat controlarà el progrés de l’alumnat per mitjà de:
1. Les intervencions orals.
2. Els hàbits de treball.
3. L’assistència a classe.
4. Les redaccions.
5. La lectura de llibres.
6. Els projectes lingüisticosocials.
La nota d’avaluació serà el resultat de:
▪ Les proves o treballs de lectura: 20%
▪ Les redaccions: 20%
▪ Les proves d’avaluació orals i escrites. Aprenentatge Basat en Projectes: 50%
▪ Actitud i comportament: 10%
La qualificació que es reflectirà en el butlletí de notes serà la suma dels diferents apartats que s’avaluen,
i si no s’arriba a un número enter es reflectirà el número enter inferior.
La nota final serà la mitjana ponderada en què es valora més el resultat de la 2a i la 3a avaluació (1a x 2,
2a x 3, 3a x 5). La nota final es farà d’acord amb la nota amb decimals de cada avaluació.
Pel que fa a les faltes d’ortografia, les errades descomptaran fins a un màxim d’un punt. No obstant
això, aquest punt es podrà recuperar de la manera següent: el professor tornarà a l’alumne el treball amb les
faltes assenyalades, però sense corregir, i serà l’estudiant qui les haurà de corregir.
Es podran llegir dues lectures de caràcter voluntari en cada avaluació. Cadascuna serà valorada amb 0,5
punts màxim, a partir de 4,5 punts obtinguts en la nota d’avaluació.
Les dates establides per a la presentació de treballs, exercicis, etc. s’han de respectar incondicionalment.
El lliurament amb retard comportarà una disminució en la nota.
L’assistència a les activitats extraescolars (recitals de poesia, representacions teatrals...) forma part del
currículum del curs i es duran a terme sempre que siguen autoritzades pel centre d'acord amb la situació
sanitària.
El 20% de faltes d’assistència no justificades per avaluació comporta la pèrdua automàtica del 10% de
la nota. Aquest punt es restarà de l’apartat de notes de classe.
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En la convocatòria extraordinària d'aquest curs, es realitzarà una recuperació final per als alumnes que
no hagen assolit els aprenentatges imprescindibles programats durant l'avaluació contínua de tota la
matèria.
QUADERN D’ACTIVITATS I PLATAFORMA AULES
A. Funcions
La plataforma Aules aprofita per a mantindre una comunicació constant i directa entre el professorat
i l’alumnat. Així, documents com les redaccions, els exercicis de lectura o diversos treballs vinculats
als diferents projectes que es desenvoluparan al llarg del curs es lliuraran a través d’aquesta
plataforma.
El quadern aprofita per a avaluar el treball dut a terme a classe o a casa a partir de les activitats fetes
i corregides de cada unitat. També serveix per a arxivar els materials complementaris elaborats pels
alumnes o lliurats pel professor.
B. Format del quadern d’activitats
a. Cal fer servir una carpeta classificadora.
b. S’ha de fer una portada i posar el títol al començament de cada projecte.
c. Cada sessió ha de començar amb la data i les pàgines han d’estar numerades.
C. Format dels documents de la plataforma Aules
En cas de lliurar els treballs en format Word o similar a través d’Aules, els documents hauran de
presentar-se amb format de lletra Arial amb grandària 12.
D. Presentació
El material presentat ha d’estar ordenat, corregit i amb els continguts ben expressats i complets, i
seguint les pautes pactades.
COVID-19
En cas que la situació sanitària relacionada amb la Covid 19 impedisca un funcionament presencial
de les classes i aquestes hagen de realitzar-se de manera virtual, els canals de comunicació principals
entre professors i alumnes seran les plataformes Aules i WebEx tenint en compte que les tasques
s’entregaran a través d’Aules.
TEMPORITZACIÓ
Al llarg d’aquest curs el professorat de l’àmbit lingüisticosocial treballarà els continguts de les
assignatures de Valencià. Llengua i Literatura, Castellano. Lengua castellana y literatura i Història i
Geografia i es farà servir la metodologia de l’aprenentatge basat en projectes.
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DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DELS CONTINGUTS
El llibre de text que s'utilitzarà per a aquest curs és Inicia Dual Valencià: Llengua i Literatura 4t d'ESO, de l'editorial
Oxford.
Aproximadament, caldrà dedicar a cada unitat entre set i huit sessions. En tot cas, aquesta recomanació dependrà
de les característiques del grup de classe i de les necessitats de reforç d’algun contingut determinat.
Primera avaluació:
Unitat 1:LA MEUA ÚNICA PÀTRIA, LA MAR! Les paraules: estructura i formació. La Renaixença (I)
Unitat 2: RETRATAR LA REALITAT. L’oració simple (I). La Renaixença (II)
Unitat 3: AMB EMOCIÓ. L’oració simple (II). El Modernisme.
Unitat 4: DEBAT D’ARTISTES. La subordinació substantiva i l’adjectiva. El noucentisme.
Segona avaluació:
Unitat 5: MODELS NOUS. La subordinació adverbial (I). L’avantguardisme.
Unitat 6: EXPERIÈNCIES VISCUDES. La subordinació adverbial (II). La literatura dels anys trenta (I)
Unitat 7: NOTÍCIES DEL PASSAT. El text (I). La literatura dels anys trenta (II).
Unitat 8: LA VEU D’UN POBLE. El text (II). La poesia des del 1939.
Tercera avaluació:
Unitat 9: ANUNCIS I NARRACIONS. Les modalitats textuals. La narrativa des del 1939.
Unitat 10: CONTINUA L’ESPECTACLE. Les modalitats textuals. El teatre des del 1939.
Unitat 11: UNA VISIÓ PERSONAL. Textos dels àmbits públic i professional. L’assaig des del 1939.
Unitat 12: CREACIONS DE HUI EN DIA. Llengua i societat. La literatura en l’actualitat.
LECTURES OBLIGATÒRIES (dues lectures a triar-ne una per avaluació)
● 1a avaluació: Joc Brut. Manuel de Pedrolo. Edicions 62.
Matèria de Bretanya. Carmelina Sánchez-Cutillas. Ed 3i4
● 2a avaluació: De Warhol a yodominguez. Pilar Alfonso Escuder. Onada Edicions
Mossegar la poma. Leticia Dolera. Columna Edicions
● 3a avaluació: Abú Magrib. Manuel Molins. Ed. Bromera.
Art. Jasmina Reza. Ed. Bromera.
El diari d’Anna Frank. Frances Goodrich i Albert Hackett. Ed. Bromera.

Es podran llegir dues lectures de caràcter voluntari en cada avaluació. Cadascuna de les lectures voluntàries serà
valorada amb 0,5 punts com a màxim, a partir de 4,5 punts obtinguts en la nota d’avaluació. Aquestes lectures
voluntàries seran consensuades prèviament amb el professor corresponent pel que fa al títol de l'obra i al termini de
lectura.
SISTEMA D’AVALUACIÓ
L’avaluació és contínua al llarg del curs. El professor controlarà el progrés de l’alumne per mitjà de:
1. Les intervencions orals.
2. Els hàbits de treball.
3. L’assistència a classe.
4. Els exercicis escrits proposats.
5. La lectura de llibres.
6. Les proves d’avaluació.
La nota d’avaluació serà el resultat de:
▪ Proves o treballs de la lectura del llibre obligatori 10%
▪ Quadern d’activitats i notes de classe (participació, actitud, dictats, producció de textos, etc.): 20%
▪ Proves d’avaluació orals i escrites: 70%
La qualificació que es reflectirà en el butlletí de notes serà la suma dels diferents apartats que s’avaluen, i si no
s’arriba a un número enter es reflectirà el número enter inferior.
La nota final serà la mitjana ponderada en què es valora més el resultat de la 2a i la 3a avaluació (1a x 2, 2a x 3, 3a
x 5). La nota final es farà d’acord amb la nota amb decimals de cada avaluació. Es farà la mitjana de la nota de tots els
apartats sempre i quan s’arribe a un 3,5 en la mitjana de les notes dels exàmens.
En l’expressió escrita es controlarà el nivell ortogràfic dels alumnes seguint el barem següent: 1 falta =-0,05. Només
es descomptarà un màxim de 2 punts de la nota total de l’exercici per faltes d’ortografia.
Només es podran llegir dues lectures de caràcter voluntari en cada avaluació. Cadascuna d’elles serà valorada amb
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0,5 punts màxim, a partir de 4,5 punts obtinguts en la nota d’avaluació.
Les dates establides per a la presentació de treballs, exercicis, etc. s’han de respectar incondicionalment. El
lliurament amb retard comportarà una disminució en la nota.
L’assistència a les activitats extraescolars fora de l’aula (recital de poesia, representació teatral...) forma part del
currículum del curs. Aquestes es duran a terme sempre que siguen autoritzades pel centre d’acord amb la situació
sanitària.
El 20% de faltes d’assistència no justificades per avaluació comporta la pèrdua automàtica del 10% de la nota.
Aquest punt es restarà de l’apartat de notes de classe.
En la convocatòria extraordinària d'aquest curs, es realitzarà una recuperació final per als alumnes que no hagen
assolit els aprenentatges imprescindibles programats durant l'avaluació contínua de tota la matèria.
QUADERN D’ACTIVITATS I PLATAFORMA AULES
A.

Funcions
La plataforma Aules aprofita per a mantindre una comunicació constant i directa entre el professor i els
alumnes. Així, documents com les redaccions, les proves de lectura o diversos treballs que es desenvoluparan
al llarg del curs es podran lliurar a través d’aquesta plataforma.
El quadern aprofita per a avaluar el treball fet a classe o a casa a partir de les activitats fetes i corregides de
cada unitat. També serveix per a arxivar els materials complementaris elaborats pels alumnes o lliurats pel
professor.
B.

Format
a.
Cal fer servir una llibreta o, preferiblement, una carpeta classificadora.
b.
S’ha de fer una portada i posar el títol al començament de cada unitat didàctica i de cadascun
dels apartats.
c.
Cada sessió ha de començar amb la data i les pàgines han d’estar numerades.
d.
Les activitats han de dur el número de pàgina del llibre i l’enunciat complet.
e.
Cal utilitzar només els colors blau i negre, i el roig per a les correccions.
C.
Presentació
El material presentat ha d’estar ordenat, corregit, ben presentat i amb els continguts ben expressats i complets.
D.
Format dels documents de la plataforma Aules
En cas de lliurar els treballs en format Word o similar a través d’Aules, els documents hauran de presentar-se
amb format de lletra Times New Roman amb grandària 12.
RECUPERACIÓ DE VALENCIÀ DE 3r CURS d’ESO
Per recuperar l’assignatura de Valencià de 3r d’ESO, l’alumne haurà de llegir una lectura proposada pel professor,
així com també haver aprovat la 1a i la 2a avaluació de 4t curs. En cas contrari, l’alumne s’haurà de presentar al mes de
maig (presencial o virtual) a un examen de Valencià de tots els continguts de 3r d’ESO.

COVID-19
En cas que la situació sanitària relacionada amb la COVID-19 impedisca un funcionament presencial de les classes
i aquestes s’hagen de realitzar de manera virtual, els canals de comunicació principals entre professors i alumnes seran
les plataformes Aules i Webex, tenint en compte que les tasques s’entregaran a través d’Aules seguint les directrius
marcades pels professors.
En cas de confinament, el departament realitzarà les adaptacions curriculars i metodològiques necessàries per a
garantir la continuïtat als alumnes del curs escolar.
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DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DELS CONTINGUTS
El llibre de text que s’utilitzarà per a aquest curs és Llengua i Literatura 1r Batxillerat, Sèrie Comunica de
l’editorial Santillana-Voramar.
Aproximadament, caldrà dedicar a cada unitat entre quatre i cinc setmanes. Aquesta recomanació dependrà
de les característiques del grup classe i de les necessitats de reforç d’algun contingut determinat.
Primera avaluació
Unitat 1: EL LLENGUATGE UN FENOMEN DE LA VIDA. Els elements de la comunicació i les funcions del
llenguatge.L’accentuació i la dièresi.
Unitat 2: CADA PARAULA AL SEU LLOC. La variació lingüística i la variació diafàsica.Les propietats textuals.
Unitat 3: LA LLENGUA: UNA QÜESTIÓ DE CLASSES. La variació diastràtica. L’adequació pragmàtica. La dixi.
Unitat 4: UN PASSEIG PEL TERRITORI LINGÜÍSTIC. La coherència semàntica: selecció de la informació. El verb:
aspectes morfològics.
Unitat 5: LA LLENGUA: L’EIX DE LES TRANSFORMACIONS. La coherència: l’organització de la informació. El
sintagma verbal. La preposició i l’adverbi
Segona avaluació
Unitat 6: UN MÓN DE LLENGÜES: LA RIQUESA DE LA VARIETAT. La cohesió (I): la connexió. Les locucions
adverbials, preposicionals i conjuntives.
Unitat 7: LLENGÜES VEÏNES: INTERFERÈNCIA I RENOVACIÓ. La cohesió (II). Els pronoms, els relatius i els
pronoms personals.
Unitat 8: UNA LLENGUA PER A TREBALLAR, ESTUDIAR I DIVERTIR-SE. La cohesió (III). Els mecanismes de
cohesió lèxica, la repetició i la reiteració. El subjecte, les impersonals i la passiva.
Unitat 9: LA LITERATURA I ELS GÈNERES LITERARIS. Què s’entén per Literatura? El llenguatge literari i els
valors de la literatura. Els gèneres literaris.
Unitat 10: ELS PRIMERS TEXTOS. La poesia trobadoresca. Els trobadors i els joglars.
Tercera avaluació
Unitat 11: LA PROSA MEDIEVAL HISTORIOGRÀFICA: LES QUATRE GRANS CRÒNIQUES. El context històric i
social. Les Cròniques medievals: Crònica de Jaume I, Crònica de Bernat Descoll, Crònica de Ramon Muntaner
i Crònica de Pere el Cerimoniós.
Unitat 12: LA LITERATURA RELIGIOSA MEDIEVAL I LA INFLUÈNCIA HUMANISTA. La literatura religiosa: Ramon
Llull, Eiximenis i Sant Vicent Ferrer. El corrent humanista: Bernat Metge.
Unitat 13: LA POESIA DEL SEGLE XV .Context històric i social: Jordi de Sant Jordi, Ausiàs Marc, Jaume Roig i
Joan Roís de Corella.
Unitat 15: LA LITERATURA DE L’EDAT MODERNA. El context històric: El Renaixement, El Barroc, El
Neoclassicisme, la literatura popular i el teatre de tradició medieval.
Unitat 16: LA LITERATURA DEL SEGLE XIX. Context històric i sociolingüístic: El Romanticisme, La Renaixença
(poesia i teatre), El Realisme i El Naturalisme.
LECTURES TRIMESTRALS COMUNES A TOT L'ALUMNAT
1a avaluació: L’Ocell de Foc. Emili Teixidor. El Vaixell de Vapor.
2a avaluació: Les cendres del cavaller. Silvestre Vilaplana. Edicions Bromera.
3a avaluació: La pell freda. Albert Sánchez Piñol. Edicions La Campana.
LECTURES VOLUNTÀRIES
Es podrà pujar nota mitjançant la presentació d’un treball ja siga oral o escrit sobre la lectura proposada
pel professor. L’alumne interessat li ho comunicarà al professor i aquest li facilitarà els títols dels llibres de
lectura per poder fer la seua tria.
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CRITERIS D'AVALUACIÓ
Es pretén adoptar una avaluació diversificada que es basarà en 3 aspectes (+ 1 de voluntari amb l'apreciació
del professor), en cadascun dels quals s'ha d'obtenir una nota superior a la tercera part del total per a poder
sumar tots els apartats i aconseguir així en cada trimestre l'avaluació positiva, 5 sobre 10 punts:
1.
Controls escrits del trimestre (l'ortografia descomptarà fins a 2 punts):
7 punts
2.
Diari quinzenal d'escriptura al blog (diari, opinions i treballs):
1 punt
3.
Control o treballs amb la lectura trimestral:
1 punt
4.
Participació i treballs de classe:
1 punt
5.
Lectures o treballs extra d'ampliació:
0,5 + 0,5 punts
6.
En l’expressió escrita es controlarà el nivell ortogràfic de l’alumne/a seguint el següent barem:
1 falta= -0’05 (fins a un màxim de 2 punts)
La qualificació que es reflectirà en el butlletí de notes serà la suma dels diferents apartats que s’avaluen
i si no s’arriba a un número enter es reflectirà el número enter inferior.
La nota final serà la mitjana ponderada de les tres avaluacions (2-3-5). La nota final es farà en base a la
nota amb decimals de cada avaluació. Si l’alumne/a no aprovara, passaria a la recuperació extraordinària de
tota la matèria i lectures pendents.
COVID-19
En cas que la situació sanitària relacionada amb la COVID-19 impedisca un funcionament presencial de
les classes i aquestes s’hagen de realitzar de manera virtual, els canals de comunicació principals entre
professors i alumnes seran les plataformes Aules i Webex tenint en compte que les tasques s’entregaran a
través d’Aules seguint les directrius marcades pels professors.
En cas de confinament el departament realitzarà les adaptacions curriculars i metodològiques
necessàries per a garantir la continuïtat als alumnes del curs escolar.

IES JOANOT MARTORELL
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1. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DELS CONTINGUTS
Es treballarà a partir d’un dossier elaborat pel dept de Valencià.
1a avaluació
- Característiques del text narratiu. Comentaris textos narratius
- El resum
- Les propietats textuals: l’adequació
- Les veus del discurs al text narratiu
- La ressenya
- Sintaxi
- Literatura. La narrativa des de 1939 fins a l’actualitat
- Repàs de figures literàries i recursos expressius
- Conceptes bàsics d’història de la llengua
2a avaluació
- Característiques del text expositiu. Comentaris textos expositius
- El text argumentatiu. Comentaris textos argumentatius
-Les propietats textuals: la coherència
- La referència: els pronoms
-Les propietats textuals: La cohesió
-cohesió lèxica i gramatical
- Literatura. L’assaig i la poesia des de 1939 fins a l’actualitat
3a avaluació
- Conceptes bàsics de sociolingüística
- Aspectes de fonètica i dialectologia
- Literatura. El teatre des de 1939 fins a l’actualitat
- Comentaris diversos
- Repàs general

Dossier
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2. OBJECTIUS DE LA PROGRAMACIÓ
2.1. Comprensió del text
L’alumnat ha de ser capaç de:
1. Descriure el tema i les parts bàsiques del text.
2. Resumir el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies.
3. Identificar la modalitat textual especificant els trets corresponents que apareixen al text.
4. Identificar el registre (formal/informal) i la varietat geogràfica especificant els trets
corresponents que apareixen al text.
5. Identificar recursos expressius o tipogràfics presents al text: metàfora, metonímia, hipèrbole,
tipus de lletra, cometes, etc.
6. Identificar les veus del discurs.
7. Identificar i justificar les marques de modalització del text.
2.2. Anàlisi lingüística del text
L’alumnat ha de ser capaç de dominar:
1. Qüestions sobre aspectes bàsics de la pronúncia: distinció entre vocals obertes i tancades
(o/e), entre consonants sibilants sordes i sonores, entre consonants palatals sordes i sonores,
enllaços fonètics (fonosintaxi: “les ales”, “una hora”).
2. Qüestions sobre l’ús dels temps verbals: alteració de les referències temporals d’un fragment
(ex.: de present a passat, de passat a present).
3. Qüestions sobre aspectes sintàctics i discursius: identificació de les funcions sintàctiques,
tipus d’oracions compostes, mecanismes gramaticals de referència (pronominalització –febles,
relatius–, connectors i dixi).
4. Qüestions de lèxic, semàntica, fraseologia i terminologia: definir o donar un sinònim, un
antònim, hiperònim o un hipònim de mots o termes extrets del text; explicar (per mitjà d’un
sinònim o d’una definició) el significat d’unitats fraseològiques extretes del text o generar una
frase en què es faça servir correctament mots, termes o unitats fraseològiques extrets del text.
2.3. Expressió i reflexió crítica
L’estudiant ha de ser capaç d’elaborar textos en un registre formal i de valorar críticament un
text.
2.4. Literatura
L’estudiant ha de dominar els continguts programats a l’apartat de literatura catalana des de la
postguerra fins als nostres dies. S’hi treballaran tant els corrents literaris com la producció
literària d’un seguit d’autors. Els temes de literatura podran tenir un dels enunciats següents:
1. La narrativa des de 1939 fins a l’actualitat. L’obra narrativa de Mercè Rodoreda.
La plaça del Diamant.
2. 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».
3. 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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4. El teatre des de 1939 fins a l’actualitat. L’obra teatral de Rodolf Sirera. El verí del
teatre.
2. LLIBRES DE LECTURA DEL CURS 2021-22
1a avaluació: Narrativa: La plaça del Diamant. Mercè Rodoreda, Ed. Bromera
Voluntaris:
Pedra de tartera. Maria Barbal. Editorial Columna, La butxaca
La meitat de l’ànima. Carme Riera. Ed. Proa
Crim de germania. Josep Lozano. Editorial Bromera
Bulevard dels francesos. Ferran Torrent. Ed. Bromera
Gegants de gel. Joan Benisiu. Editorial Periscopi
Primavera, estiu,etc. Marta Rojals
Jardí vora el mar. Mercè Rodoreda. Club Editor
La sega. Martí Domínguez. La butxaca
2a avaluació: Assaig: Diccionari per a ociosos. Joan Fuster, Edicions 62
Poesia: Llibre de meravelles. Vicent Andrés Estellés, Ed. 3i4
Voluntaris:
Una imatge no val més que mil paraules. Jesús Tuson. Ed. Empúries
La llengua dels valencians. Manuel Sanchis Guarner. Editorial 3i4
Nosaltres els valencians. Joan Fuster. Edicions 62
La matèria de l'esperit. Jaume Cabré. Edicions Proa butxaca.
Senyoria. Jaume Cabré. Edicions Proa
Borja Papa. Joan Francesc Mira. Edicions 3i4/Proa
Sortir de l’armari lingüístic. Ferran Suay. Angle Editorial
Patrimoni natural. Jesús Tuson. LaButxaca
Sal oberta. Maria Mercè Marçal. Ed.62

3a avaluació: Teatre: El verí del teatre. Josep Lluís Sirera, Edicions 62 Butxaca
Voluntaris: El mètode Gronholm. Jordi Galceran. Edicions 62
Fugaç. Josep Maria Benet i Jornet. Ed. Bromera
Mort accidental d’un anarquista. Dario Fo. Proa
La meitat de l’anima. Carme Riera. La Butxaca
L’estiu de l’anglès. Carme Riera. Proa
El tramvia groc. Joan Francesc Mira. Proa
Tots els camins. Joan Francesc Mira. Proa
La melodia del desig. Ferran Garcia Oliver. Bromera
La magnitud de la tragèdia. Quim Monzó. Quaderns Crema

3. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ
Es pretén adoptar una avaluació diversificada que es basarà en els aspectes següents:
Control escrit del trimestre (nota mínima per fer mitjana amb els altres 7 punts
apartats: 3,5)........
Entrades al blog de classe:
1 punt
.....................................................................................................
Treballs i participació en les activitats proposades a classe:
1 punt
..................................................
Lectura trimestral:
1 punt
..................................................................................................................
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Lectures i treballs voluntaris:
.................................................................................................

0,5 punts màxim
per cada (fins a 1
punt)
Progressivament s’aniran incorporant els criteris de puntuació dels models d’examen semblants
als fixats per a les proves PAU:
● Comprensió del text ( 3 punts)
● Anàlisi lingüística del text (3 punts)
● Expressió i reflexió crítica (4 punts)
● En l’expressió escrita es controlarà el nivell ortogràfic de l’alumne/a seguint el següent
barem: 1 falta= -0,05.
● La qualificació que es reflectirà en el butlletí de notes serà la suma dels diferents apartats
que s’avaluen i si no s’arriba a un número enter es reflectirà el número enter inferior.
● La nota mínima de la prova escrita haurà de ser 3,5 perquè puga fer mitjana amb els altres
apartats.
● La nota final serà la mitjana ponderada de les tres avaluacions (1-3-6). La nota final es farà
en base a la nota amb decimals de cada avaluació.
● El 20% de faltes d’assistència per avaluació comporta la pèrdua directament del 10% de la
nota. Aquest punt es restarà de l’apartat 3 (Treballs i participació en les activitats
proposades a classe).
4. ÚS DELS BLOGS DE L’ASSIGNATURA
El blog de l’assignatura de valencià per a 2n de batxiller que s’haurà de consultar amb freqüència
per veure les propostes de treball i les recomanacions és: http://segondebat.blogspot.com.es
S’ha creat un blog d’aula per tal que tots els alumnes de cada grup hi publiquen la seua entrada
i els seus treballs. Seran d’ús obligatori per a la qualificació. L’alumne haurà de redactar un
nombre d’entrades mensuals (escrit, apunt ...) al blog, si més no, il·lustrada amb una imatge,
que tractaran aspectes relacionats amb:
● El comentari de text, els temes de literatura i els treballs creatius d’expressió i reflexió
crítica.
● La publicació dels treballs individuals o en grup en tots els formats en què s’hagen
elaborat: text, presentació, àudio, vídeo, mapa conceptual, etc. hi contindrà una breu
reflexió del procés de realització, les dificultats i solucions donades i l’aprenentatge
principal de l’activitat, ja siga en el pla del contingut o dels procediments de recerca i
textualització.
● En acabar la redacció de l’entrada, haurà de posar en l’espai d’etiquetes o tags el
cognom i la inicial del nom, sempre de la mateixa manera.
● La data de publicació de cadascuna de les entrades es fixarà progressivament al llarg
del curs i s’haurà de respectar segons el calendari programat. No es corregiran aquelles
entrades que hagen passat la data límit sense que hi haja una justificació vàlida.
5. PORTAFOLIS PERSONAL
L’alumne/a confegirà un portafolis electrònic final del curs amb els seus millors treballs, textos i
reflexions publicats al blog on reflectirà les pautes marcades pel professorat.

6. NORMES
En les primeres sessions de classe ens dotarem d’unes normes que decidirem en cada grup per
a funcionar de forma òptima durant les hores de classe en el terreny del comportament, el
respecte, l’atenció als companys i al professorat i el compliment de les tasques encomanades
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per a casa i en grup (compromís de treball). Es confeccionarà un decàleg en positiu (oracions
afirmatives i no prohibicions) per acordar-les.
7. RECUPERACIÓ DE 1r DE BATXILLERAT
L’alumnat que tinga pendent Valencià: Llengua i Literatura de 1r de batxillerat podrà recuperar
la matèria realitzant una prova extraordinària al maig, la data de la qual serà anunciada amb un
temps suficient. Els continguts d’aquesta prova seran els impartits el curs anterior.
També podrà recuperar la matèria si aprova les dues primeres avaluacions de 2n de batxillerat
i assisteix, almenys, al 80% de les classes de repàs.
8. COVID-19
En cas que la situació sanitària relacionada amb la Covid-19 impedisca un funcionament
presencial de les classes i aquestes, de manera total o parcial, hagen de realitzar-se online, els
canals de comunicació principals entre professors i alumnes seran les plataformes Aules i
WebEx, tenint en compte que les tasques s’entregaran a través d’Aules.

IES JOANOT MARTORELL
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1. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DELS CONTINGUTS
Es treballarà a partir d’un dossier elaborat pel dept de Valencià.
1a avaluació
- Característiques del text narratiu. Comentaris textos narratius
- El resum
- Les propietats textuals: l’adequació
- Les veus del discurs al text narratiu
- La ressenya
- Sintaxi
- Literatura. La narrativa des de 1939 fins a l’actualitat
- Repàs de figures literàries i recursos expressius
- Conceptes bàsics d’història de la llengua
2a avaluació
- Característiques del text expositiu. Comentaris textos expositius
- El text argumentatiu. Comentaris textos argumentatius
-Les propietats textuals: la coherència
- La referència: els pronoms
-Les propietats textuals: La cohesió
-cohesió lèxica i gramatical
- Literatura. L’assaig i la poesia des de 1939 fins a l’actualitat
3a avaluació
- Conceptes bàsics de sociolingüística
- Aspectes de fonètica i dialectologia
- Literatura. El teatre des de 1939 fins a l’actualitat
- Comentaris diversos
- Repàs general

Dossier
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2. OBJECTIUS DE LA PROGRAMACIÓ
2.1. Comprensió del text
L’alumnat ha de ser capaç de:
1. Descriure el tema i les parts bàsiques del text.
2. Resumir el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies.
3. Identificar la modalitat textual especificant els trets corresponents que apareixen al text.
4. Identificar el registre (formal/informal) i la varietat geogràfica especificant els trets
corresponents que apareixen al text.
5. Identificar recursos expressius o tipogràfics presents al text: metàfora, metonímia, hipèrbole,
tipus de lletra, cometes, etc.
6. Identificar les veus del discurs.
7. Identificar i justificar les marques de modalització del text.
2.2. Anàlisi lingüística del text
L’alumnat ha de ser capaç de dominar:
1. Qüestions sobre aspectes bàsics de la pronúncia: distinció entre vocals obertes i tancades
(o/e), entre consonants sibilants sordes i sonores, entre consonants palatals sordes i sonores,
enllaços fonètics (fonosintaxi: “les ales”, “una hora”).
2. Qüestions sobre l’ús dels temps verbals: alteració de les referències temporals d’un fragment
(ex.: de present a passat, de passat a present).
3. Qüestions sobre aspectes sintàctics i discursius: identificació de les funcions sintàctiques,
tipus d’oracions compostes, mecanismes gramaticals de referència (pronominalització –febles,
relatius–, connectors i dixi).
4. Qüestions de lèxic, semàntica, fraseologia i terminologia: definir o donar un sinònim, un
antònim, hiperònim o un hipònim de mots o termes extrets del text; explicar (per mitjà d’un
sinònim o d’una definició) el significat d’unitats fraseològiques extretes del text o generar una
frase en què es faça servir correctament mots, termes o unitats fraseològiques extrets del text.
2.3. Expressió i reflexió crítica
L’estudiant ha de ser capaç d’elaborar textos en un registre formal i de valorar críticament un
text.
2.4. Literatura
L’estudiant ha de dominar els continguts programats a l’apartat de literatura catalana des de la
postguerra fins als nostres dies. S’hi treballaran tant els corrents literaris com la producció
literària d’un seguit d’autors. Els temes de literatura podran tenir un dels enunciats següents:
1. La narrativa des de 1939 fins a l’actualitat. L’obra narrativa de Mercè Rodoreda.
La plaça del Diamant.
2. 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».
3. 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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4. El teatre des de 1939 fins a l’actualitat. L’obra teatral de Rodolf Sirera. El verí del
teatre.
2. LLIBRES DE LECTURA DEL CURS 2021-22
1a avaluació: Narrativa: La plaça del Diamant. Mercè Rodoreda, Ed. Bromera
Voluntaris:
Pedra de tartera. Maria Barbal. Editorial Columna, La butxaca
La meitat de l’ànima. Carme Riera. Ed. Proa
Crim de germania. Josep Lozano. Editorial Bromera
Bulevard dels francesos. Ferran Torrent. Ed. Bromera
Gegants de gel. Joan Benisiu. Editorial Periscopi
Primavera, estiu,etc. Marta Rojals
Jardí vora el mar. Mercè Rodoreda. Club Editor
La sega. Martí Domínguez. La butxaca
2a avaluació: Assaig: Diccionari per a ociosos. Joan Fuster, Edicions 62
Poesia: Llibre de meravelles. Vicent Andrés Estellés, Ed. 3i4
Voluntaris:
Una imatge no val més que mil paraules. Jesús Tuson. Ed. Empúries
La llengua dels valencians. Manuel Sanchis Guarner. Editorial 3i4
Nosaltres els valencians. Joan Fuster. Edicions 62
La matèria de l'esperit. Jaume Cabré. Edicions Proa butxaca.
Senyoria. Jaume Cabré. Edicions Proa
Borja Papa. Joan Francesc Mira. Edicions 3i4/Proa
Sortir de l’armari lingüístic. Ferran Suay. Angle Editorial
Patrimoni natural. Jesús Tuson. LaButxaca
Sal oberta. Maria Mercè Marçal. Ed.62

3a avaluació: Teatre: El verí del teatre. Josep Lluís Sirera, Edicions 62 Butxaca
Voluntaris: El mètode Gronholm. Jordi Galceran. Edicions 62
Fugaç. Josep Maria Benet i Jornet. Ed. Bromera
Mort accidental d’un anarquista. Dario Fo. Proa
La meitat de l’anima. Carme Riera. La Butxaca
L’estiu de l’anglès. Carme Riera. Proa
El tramvia groc. Joan Francesc Mira. Proa
Tots els camins. Joan Francesc Mira. Proa
La melodia del desig. Ferran Garcia Oliver. Bromera
La magnitud de la tragèdia. Quim Monzó. Quaderns Crema

3. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ
Es pretén adoptar una avaluació diversificada que es basarà en els aspectes següents:
Control escrit del trimestre (nota mínima per fer mitjana amb els altres 7 punts
apartats: 3,5)........
Entrades al blog de classe:
1 punt
.....................................................................................................
Treballs i participació en les activitats proposades a classe:
1 punt
..................................................
Lectura trimestral:
1 punt
..................................................................................................................
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Lectures i treballs voluntaris:
.................................................................................................

0,5 punts màxim
per cada (fins a 1
punt)
Progressivament s’aniran incorporant els criteris de puntuació dels models d’examen semblants
als fixats per a les proves PAU:
● Comprensió del text ( 3 punts)
● Anàlisi lingüística del text (3 punts)
● Expressió i reflexió crítica (4 punts)
● En l’expressió escrita es controlarà el nivell ortogràfic de l’alumne/a seguint el següent
barem: 1 falta= -0,05.
● La qualificació que es reflectirà en el butlletí de notes serà la suma dels diferents apartats
que s’avaluen i si no s’arriba a un número enter es reflectirà el número enter inferior.
● La nota mínima de la prova escrita haurà de ser 3,5 perquè puga fer mitjana amb els altres
apartats.
● La nota final serà la mitjana ponderada de les tres avaluacions (1-3-6). La nota final es farà
en base a la nota amb decimals de cada avaluació.
● El 20% de faltes d’assistència per avaluació comporta la pèrdua directament del 10% de la
nota. Aquest punt es restarà de l’apartat 3 (Treballs i participació en les activitats
proposades a classe).
4. ÚS DELS BLOGS DE L’ASSIGNATURA
El blog de l’assignatura de valencià per a 2n de batxiller que s’haurà de consultar amb freqüència
per veure les propostes de treball i les recomanacions és: http://segondebat.blogspot.com.es
S’ha creat un blog d’aula per tal que tots els alumnes de cada grup hi publiquen la seua entrada
i els seus treballs. Seran d’ús obligatori per a la qualificació. L’alumne haurà de redactar un
nombre d’entrades mensuals (escrit, apunt ...) al blog, si més no, il·lustrada amb una imatge,
que tractaran aspectes relacionats amb:
● El comentari de text, els temes de literatura i els treballs creatius d’expressió i reflexió
crítica.
● La publicació dels treballs individuals o en grup en tots els formats en què s’hagen
elaborat: text, presentació, àudio, vídeo, mapa conceptual, etc. hi contindrà una breu
reflexió del procés de realització, les dificultats i solucions donades i l’aprenentatge
principal de l’activitat, ja siga en el pla del contingut o dels procediments de recerca i
textualització.
● En acabar la redacció de l’entrada, haurà de posar en l’espai d’etiquetes o tags el
cognom i la inicial del nom, sempre de la mateixa manera.
● La data de publicació de cadascuna de les entrades es fixarà progressivament al llarg
del curs i s’haurà de respectar segons el calendari programat. No es corregiran aquelles
entrades que hagen passat la data límit sense que hi haja una justificació vàlida.
5. PORTAFOLIS PERSONAL
L’alumne/a confegirà un portafolis electrònic final del curs amb els seus millors treballs, textos i
reflexions publicats al blog on reflectirà les pautes marcades pel professorat.

6. NORMES
En les primeres sessions de classe ens dotarem d’unes normes que decidirem en cada grup per
a funcionar de forma òptima durant les hores de classe en el terreny del comportament, el
respecte, l’atenció als companys i al professorat i el compliment de les tasques encomanades
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per a casa i en grup (compromís de treball). Es confeccionarà un decàleg en positiu (oracions
afirmatives i no prohibicions) per acordar-les.
7. RECUPERACIÓ DE 1r DE BATXILLERAT
L’alumnat que tinga pendent Valencià: Llengua i Literatura de 1r de batxillerat podrà recuperar
la matèria realitzant una prova extraordinària al maig, la data de la qual serà anunciada amb un
temps suficient. Els continguts d’aquesta prova seran els impartits el curs anterior.
També podrà recuperar la matèria si aprova les dues primeres avaluacions de 2n de batxillerat
i assisteix, almenys, al 80% de les classes de repàs.
8. COVID-19
En cas que la situació sanitària relacionada amb la Covid-19 impedisca un funcionament
presencial de les classes i aquestes, de manera total o parcial, hagen de realitzar-se online, els
canals de comunicació principals entre professors i alumnes seran les plataformes Aules i
WebEx, tenint en compte que les tasques s’entregaran a través d’Aules.

2n BATXILLERAT - Curs 2021-22

IES JOANOT MARTORELL de VALÈNCIA. DEPARTAMENT DE VALENCIÀ

1. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DELS CONTINGUTS

El llibre de text que s’utilitzarà per a aquest curs és Llengua i Literatura 2n Batxillerat, Sèrie Comunica de
l’editorial Santillana Voramar.
Aproximadament, caldrà dedicar a cada unitat entre quatre i cinc setmanes. Aquesta recomanació dependrà
de les característiques del grup classe i de les necessitats de reforç d’algun contingut determinat.
Primera avaluació
UNITAT 1. TEIXINT LES PARAULES. El text: tipus i àmbits d’ús. Introducció a la sintaxi. Vocalisme i consonantisme.
UNITAT 2: ESTIRANT EL FIL NARRATIU. El text narratiu. Dixi temporal. El predicat. Accentuació i apostrofació.
UNITAT 3: FOTOGRAFIANT LA REALITAT. El text descriptiu. Dixi espacial. CD. Gènere i nombre als substantius.
UNITAT 4: EXPLICANT-SE COM UN LLIBRE OBERT. El text expositiu. Dixi personal. CI i CRV.
UNITAT 5: PREDIENT EL FUTUR. Text predictiu. Mecanismes de cohesió. CC, CP i Atribut.

UNITAT 6: COMPLINT ORDRES. Text instructiu. L’oració composta. La coordinació. Castellanismes.
Segona avaluació
UNITAT 7: COMBATENT AMB LES PARAULES: Text argumentatiu. Tipus de fal·làcies. La subordinació.
UNITAT 8: SEDUINT ELS ALTRES. Text conversacional. La subordinació adverbial. Sinonímia i antonímia.
UNITAT 9: LA LITERATURA DEL SEGLE XX.
UNITAT 10: EL MODERNISME.
UNITAT 11: EL NOUCENTISME.
Tercera avaluació
UNITAT 12: LES AVANTGUARDES I LA NARRATIVA DELS 20 I 30.
UNITAT 13: LA POESIA DE POSTGUERRA.
UNITAT 14: LA NARRATIVA DE POSTGUERRA.
UNITAT 15: EL TEATRE I L’ASSAIG DE POSTGUERRA.
UNITAT 16: LA LITERATURA ACTUAL.

2. OBJECTIUS DE LA PROGRAMACIÓ
2.1. Comprensió del text
L’alumnat ha de ser capaç de:
1. Descriure el tema i les parts bàsiques del text.
2. Resumir el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies.
3. Identificar la modalitat textual especificant els trets corresponents que apareixen al text.
4. Identificar el registre (formal/informal) i la varietat geogràfica especificant els trets corresponents que apareixen al
text.
5. Identificar recursos expressius o tipogràfics presents al text: metàfora, metonímia, hipèrbole, tipus de lletra,
cometes, etc.
6. Identificar les veus del discurs.
7. Identificar i justificar les marques de modalització del text.
2.2. Anàlisi lingüística del text
L’alumnat ha de ser capaç de dominar:
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1. Qüestions sobre aspectes bàsics de la pronúncia: distinció entre vocals obertes i tancades (o/e), entre consonants
sibilants sordes i sonores, entre consonants palatals sordes i sonores, enllaços fonètics (fonosintaxi: “les ales”, “una
hora”).
2. Qüestions sobre l’ús dels temps verbals: alteració de les referències temporals d’un fragment (ex.: de present a
passat, de passat a present).
3. Qüestions sobre aspectes sintàctics i discursius: identificació de les funcions sintàctiques, tipus d’oracions
compostes, mecanismes gramaticals de referència (pronominalització –febles, relatius–, connectors i dixi).
4. Qüestions de lèxic, semàntica, fraseologia i terminologia: definir o donar un sinònim, un antònim, hiperònim o un
hipònim de mots o termes extrets del text; explicar (per mitjà d’un sinònim o d’una definició) el significat d’unitats
fraseològiques extretes del text o generar una frase en què es faça servir correctament mots, termes o unitats
fraseològiques extrets del text.
2.3. Expressió i reflexió crítica
L’estudiant ha de ser capaç d’elaborar textos en un registre formal i de valorar críticament un text.
2.4. Literatura
L’estudiant ha de dominar els continguts programats a l’apartat de literatura catalana des de la postguerra fins als
nostres dies. S’hi treballaran tant els corrents literaris com la producció literària d’un seguit d’autors. Els temes de
literatura podran tenir un dels enunciats següents:
1. La narrativa des de 1939 fins a l’actualitat. L’obra narrativa de Mercè Rodoreda. La plaça del Diamant.
2. 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».
3. 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».
4. El teatre des de 1939 fins a l’actualitat. L’obra teatral de Rodolf Sirera. El verí del teatre.

2. LLIBRES DE LECTURA DEL CURS 2021-22
1a avaluació: Narrativa: La plaça del Diamant. Mercè Rodoreda, Ed. Bromera
Voluntaris:
Pedra de tartera. Maria Barbal. Editorial Columna, La butxaca
La meitat de l’ànima. Carme Riera. Ed. Proa
Crim de germania. Josep Lozano. Editorial Bromera
Bulevard dels francesos. Ferran Torrent. Ed. Bromera
Gegants de gel. Joan Benisiu. Editorial Periscopi
Primavera, estiu,etc. Marta Rojals
Jardí vora el mar. Mercè Rodoreda. Club Editor
La sega. Martí Domínguez. La butxaca
2a avaluació: Assaig: Diccionari per a ociosos. Joan Fuster, Edicions 62
Poesia: Llibre de meravelles. Vicent Andrés Estellés, Ed. 3i4
Voluntaris:
Una imatge no val més que mil paraules. Jesús Tuson. Ed. Empúries
La llengua dels valencians. Manuel Sanchis Guarner. Editorial 3i4
Nosaltres els valencians. Joan Fuster. Edicions 62
La matèria de l'esperit. Jaume Cabré. Edicions Proa butxaca.
Senyoria. Jaume Cabré. Edicions Proa
Borja Papa. Joan Francesc Mira. Edicions 3i4/Proa
Sortir de l’armari lingüístic. Ferran Suay. Angle Editorial
Patrimoni natural. Jesús Tuson. LaButxaca
Sal oberta. Maria Mercè Marçal. Ed.62

3a avaluació: Teatre: El verí del teatre. Josep Lluís Sirera, Edicions 62 Butxaca
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Voluntaris: El mètode Gronholm. Jordi Galceran. Edicions 62
Fugaç. Josep Maria Benet i Jornet. Ed. Bromera
Mort accidental d’un anarquista. Dario Fo. Proa
La meitat de l’anima. Carme Riera. La Butxaca
L’estiu de l’anglès. Carme Riera. Proa
El tramvia groc. Joan Francesc Mira. Proa
Tots els camins. Joan Francesc Mira. Proa
La melodia del desig. Ferran Garcia Oliver. Bromera
La magnitud de la tragèdia. Quim Monzó. Quaderns Crema
3. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ
Es pretén adoptar una avaluació diversificada que es basarà en els aspectes següents:
Control escrit del trimestre (nota mínima per fer mitjana amb els altres apartats: 3,5)........
Entrades al blog de classe: .....................................................................................................
Treballs i participació en les activitats proposades a classe: ..................................................
Lectura trimestral: ..................................................................................................................
Lectures i treballs voluntaris: .................................................................................................

7 punts
1 punt
1 punt
1 punt
0,5 punts màxim per
cada (fins a 1 punt)
Progressivament s’aniran incorporant els criteris de puntuació dels models d’examen semblants als fixats per a les
proves PAU:
● Comprensió del text ( 3 punts)
● Anàlisi lingüística del text (3 punts)
● Expressió i reflexió crítica (4 punts)
● En l’expressió escrita es controlarà el nivell ortogràfic de l’alumne/a seguint el següent barem: 1 falta= -0,05.
● La qualificació que es reflectirà en el butlletí de notes serà la suma dels diferents apartats que s’avaluen i si no
s’arriba a un número enter es reflectirà el número enter inferior.
● La nota mínima de la prova escrita haurà de ser 3,5 perquè puga fer mitjana amb els altres apartats.
● La nota final serà la mitjana ponderada de les tres avaluacions (2-3-5). La nota final es farà en base a la nota amb
decimals de cada avaluació.
● El 20% de faltes d’assistència no justificades per avaluació comporta la pèrdua directament del 10% de la nota.
Aquest punt es restarà de l’apartat 3 (Treballs i participació en les activitats proposades a classe).
4. ÚS DELS BLOGS DE L’ASSIGNATURA
El blog de l’assignatura de valencià per a 2n de batxiller que s’haurà de consultar amb freqüència per veure les
propostes de treball i les recomanacions és: http://segondebat.blogspot.com.es
S’ha creat un blog d’aula per tal que tots els alumnes de cada grup hi publiquen la seua entrada i els seus treballs. Seran
d’ús obligatori per a la qualificació. El professor registrarà cada alumne durant les primeres classes amb un compte de
GMAIL en el blog d’aula que li corresponga.
L’alumne haurà de redactar un nombre d’entrades mensuals (escrit, apunt ...) al blog, si més no, il·lustrada amb una
imatge, que tractaran aspectes relacionats amb:
● El comentari de text, els temes de literatura i els treballs creatius d’expressió i reflexió crítica.
● La publicació dels treballs individuals o en grup en tots els formats en què s’hagen elaborat: text, presentació,
àudio, vídeo, mapa conceptual, etc. hi contindrà una breu reflexió del procés de realització, les dificultats i
solucions donades i l’aprenentatge principal de l’activitat, ja siga en el pla del contingut o dels procediments
de recerca i textualització.
● En acabar la redacció de l’entrada, haurà de posar en l’espai d’etiquetes o tags el cognom i la inicial del nom,
sempre de la mateixa manera.
● La data de publicació de cadascuna de les entrades es fixarà progressivament al llarg del curs i s’haurà de
respectar segons el calendari programat. No es corregiran aquelles entrades que hagen passat la data límit
sense que hi haja una justificació vàlida.
5. PORTAFOLIS PERSONAL
L’alumne/a confeccionarà un portafolis electrònic final del curs amb els seus millors treballs, textos i reflexions
publicats al blog on reflectirà les pautes marcades pel professorat.
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6. NORMES
En les primeres sessions de classe ens dotarem d’unes normes que decidirem en cada grup per a funcionar de forma
òptima durant les hores de classe en el terreny del comportament, el respecte, l’atenció als companys i al professorat
i el compliment de les tasques encomanades per a casa i en grup (compromís de treball). Es confeccionarà un decàleg
en positiu (oracions afirmatives i no prohibicions) per acordar-les.

7. RECUPERACIÓ DE 1r DE BATXILLERAT
L’alumnat que tinga pendent Valencià: Llengua i Literatura de 1r de batxillerat podrà recuperar la matèria realitzant
una prova extraordinària al maig, la data de la qual serà anunciada amb la suficient antelació. Els continguts d’aquesta
prova seran els impartits el curs anterior.
També podrà recuperar la matèria si aprova les dues primeres avaluacions de 2n de batxillerat i assisteix, almenys, al
80% de les classes de repàs.
8. COVID-19
En cas que la situació sanitària relacionada amb la Covid 19 impedisca un funcionament presencial de les classes i
aquestes hagen de realitzar-se, totalment o parcial, de manera virtual, els canals de comunicació principals entre
professors i alumnes seran les plataformes Aules i WebEx, tenint en compte que les tasques s’entregaran a través
d’Aules.
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GRUPS
Cultura Audiovisual
Queti Baixauli Chornet

CURS 2021-22

21 A, B, C

Distribució temporal de les 1a avaluació
unitats didàctiques.
Bloc 1
Tema 1.La imatge fixa
Tema 2. Percepció audiovisual
Tema 3. Anàlisi d’imatges. Planificació cinematogràfica aplicada a la imatge
estàtica
Tema 4. Els mitjans audiovisuals
Bloc 2
Tema 1. Fonaments de la fotografia
Tema 2. Els gèneres fotogràfics
Fotografia publicitària.
Les marques. Relat de marca.
2a avaluació
Bloc 2
Tema 3. Fotògrafs i temes fotogràfics
Tema 4. Fotografia digital
Tema 5. Narració fotogràfica
Fotografia i art.
Art pop.
Bloc 3
Tema 1. Fonaments de la percepció del moviment
Tema 2. Tècniques de l’animació
Tema 3. Els inicis cinematogràfics
3a avaluació
Bloc 3
Tema 4. Formats. Gèneres cinematogràfics. Autors destacats i obres essencials
Bloc 4
Tema 1. La narració en moviment.
Tema 2. Procés de guionització i planificació cinematogràfica
Tema 3. Elaboració d’un text narratiu audiovisual
Seran objecte de qualificació totes les activitats realitzades pels alumnes.
a) Criteris d’avaluació.
Hauran d’aconseguir qualificació positiva en la major part d’activitats per
b) Tipus d’avaluació.
superar l’avaluació. Es tindran molt el compte el progrés significatiu i constant
i la capacitat de treball en equip.
c) Instruments
La nota de cada avaluació s’aconseguirà amb la valoració de totes les
d’avaluació.
qualificacions obtingudes, tenint en compte pel que fa a l’evolució i el progrés
d) Criteris de
de l’alumne des de la situació inicial, així com la valoració de la seua actitud,
qualificació.
col·laboració, participació, interés i esforç. Per poder avaluar l’alumnat, es
faran proves objectives i treballs de creació i d’anàlisi, individuals i en grup,
e) Activitats de reforç i
sobre els diferents aspectes de la matèria impartida.
ampliació
Així, es valoraran a partir de:
1. Avaluació de les pràctiques individuals i en grup on es tindran en
compte l’assoliment de conceptes, així com de procediments i
d’actitud (20%);
2. Blog de la matèria (10%);
3. Avaluació de treballs teoricopràctics (creació i anàlisi) al voltant dels
temes treballats: exposicions sobre un film, anàlisi d’una imatge,

reflexió sobre una campanya publicitària, una lectura proposada… bé
exposats a classe, bé publicats al blog de l’assignatura (10% lectura
trimestral, 10% la resta. Si no hi ha lectura, 20% en global).
4. Avaluació de proves de tipus text (50%).
L’alumne haurà d’haver lliurat tots els treballs i pràctiques que es demanen al
llarg del curs per poder superar la nota d’aprovat en la matèria.
Els alumnes podran aconseguir fins a 1 punt extra per treballs voluntaris i/o
lectures.
La qualificació que es reflectirà al butlletí de notes serà la suma dels diferents
apartats que s’avaluen, i si no s’arriba a un nombre enter, s’hi reflectirà l’enter
inferior.
La nota final serà la mitjana ponderada de les tres avaluacions (20-30-50%). La
nota final es calcularà a partir de la nota amb decimals de cada avaluació. Per
poder fer mitjana de tots els apartats, cal haver tret, almenys, un 35% de la
puntuació de cada apartat.
Els alumnes que el dia de les proves o de les exposicions no s’hi presenten,
faran aquesta prova a l’avaluació següent o a final de curs.
El 20% de faltes d’assistència per avaluació comporta la pèrdua directament
del 10% de la puntuació màxima (1 punt), deduïble de l’apartat 3.
Recuperació
Hi haurà una recuperació final de tota la matèria en el mes de juny per als
alumnes amb l’assignatura suspesa. Constarà d’un examen (70%) i d’un
projecte teoricopràctic (30%, que podran fer en grup aquells alumnes
suspesos, si la professora així ho considera, o bé individualment), atés el
caràcter de l’assignatura.
Reforç i ampliació
Si la situació sanitària ho permet, es realitzaran activitats fora del centre
(museus, exposicions, projeccions cinematogràfiques, Filmoteca…), que
permetrien a l’alumnat veure possibles eixides professionals relacionades amb
l’assignatura i ampliar la seua formació fora de l’aula.
Es proposen lectures trimestrals al voltant de la cultura audiovisual, com un
complement molt enriquidor dels diferents aspectes de la matèria (cine,
publicitat, mitjans de comunicació…) i en què es poden tractar diversos
aspectes transversals.
Cada avaluació hi haurà una oferta d’activitats voluntàries per reforçar i
ampliar les competències i els continguts a assolir, avaluables mitjançant una
rúbrica.
COVID-19
En cas que la situació sanitària relacionada amb la Covid 19 impedisca un
funcionament presencial de les classes i aquestes hagen de realitzar-se de
manera virtual, els canals de comunicació principals entre professors i
alumnes seran les plataformes Aules i WebEx tenint en compte que algunes
tasques s’entregaran a través d’Aules, i d’altres formaran part del portafolis
de l’alumne i es publicaran al blog d’assignatura.

