
CONTINGUTS DE 2n d’ESO 

1. Dominar l’alfabet i aplicar-lo en l'ús del diccionari. 

2. Conéixer l’existència  de les vocals obertes i les tancades. 

3. Reconéixer els diftongs. 

4. Conéixer i aplicar les regles ortogràfiques bàsiques. 

5. Conéixer les regles bàsiques i les excepcions de l'accentuació, l'apòstrof i la contracció. 

6. Reconéixer el substantiu, l’adjectiu, el verb i d’adverbi. 

7. Reconéixer el subjecte i el predicat, els seus tipus i els principals complements verbals. 

8. Conéixer els pronoms febles i la combinació binària de CD, CI, ATRI i CC. 

9. Dominar el paradigma dels verbs regulars: el present d'indicatiu, el  pretèrit imperfet d'indicatiu i el pretèrit 

perfet perifràstic, el futur i el condicional. 

10. Conéixer la formació del gènere i del nombre del substantiu i de l’adjectiu del vocabulari bàsic. 

11. Dominar suficientment el lèxic bàsic. 

12. Comprendre la situació de les llengües al món. 

13. Ser capaç de llegir i comprendre correctament textos escrits en la varietat estàndard de la llengua. 

14. Llegir els llibres de lectura obligatòria i superar la prova que el professorat propose. 

15. Realitzar els exercicis i els treballs demanats pel professorat. 

16. Ser capaç de produir textos de tipologia diversa (narratius, descriptius, expositius i argumentatius) en la 

varietat dialectal pròpia o en l'estàndard, i que impliquen poca dificultat, d'unes 80 paraules 

17. Ser capaç de mantenir una conversa en valencià amb un vocabulari d'ús quotidià. 

18. Mostrar un comportament tolerant i respectuós amb les companyes, amb els companys i amb el professorat.  

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

1. Captar les idees essencials i les intencions de textos orals, de diferent tipus i distint nivell de formalització, i reproduir-

ne el contingut en textos orals o escrits. Utilitzar la llengua per a adquirir nous coneixements. 

2. Aplicar els coneixements sobre el valencià i les normes de l’ús lingüístic per a solucionar problemes de comprensió de 

textos orals i escrits i per a compondre i revisar, de manera progressivament autònoma, els textos propis d’aquest curs. 

3. Participar en situacions de comunicació, dirigides o espontànies, respectant les normes de la comunicació: usar el torn 

de paraula; organitzar el discurs, escoltar i incorporar les intervencions dels altres. 

4. Valorar el valencià com a vehicle de comunicació i usar-lo progressivament en situacions formals i informals. Incorporar 

el valencià a tots els àmbits d’ús de la llengua, especialment a l’àmbit acadèmic com a vehicle d’aprenentatge. 

5. Fer ús de la mediació per a assegurar l’èxit de la comunicació oral i escrita. Actuar com a intermediari entre els 

interlocutors que no poden comprendre’s de manera directa. Utilitzar la interpretació oral, fent resums de la llengua de 

l'emissor, quan el receptor no comprén el missatge original. 

6. Reconéixer en un text les diferents funcions del llenguatge. 

7. Reconéixer i ser capaç d’utilitzar els diferents tipus de textos (expositius, narratius, descriptius, argumentatius, 

conversacionals i dialogats) i les seues estructures formals. 



8. Reconéixer, junt amb el propòsit i la idea general, idees, fets o dades rellevants en textos orals d’àmbits socials pròxims 

a l’experiència de l’alumnat i de l’àmbit acadèmic; captar la idea global i la rellevància d’informacions sentides en ràdio o 

en televisió i seguir instruccions per a realitzar autònomament tasques d’aprenentatge. 

9. Fer exposicions orals senzilles sobre temes que tinguen interés per a l’alumnat i que siguen pròxims al seu entorn, amb 

l’ajuda de mitjans audiovisuals i de les tecnologies de la informació i la comunicació, de manera ordenada i fluida, ajustant-

se a un pla o guió previ; seguir un orde lògic en la presentació d’informacions i arguments; adequar el llenguatge utilitzat 

al contingut i a la situació comunicativa; mantindre l’atenció del receptor. 

10. Sintetitzar oralment el sentit global de textos escrits expositius i argumentatius, identificar-ne les intencions, diferenciar 

les idees principals i secundàries, reconéixer possibles incoherències o ambigüitats en el contingut i aportar una opinió 

personal. 

11. Elaborar el resum d’una exposició o argumentació oral sobre un tema específic i conegut, reflectint els principals 

arguments i punts de vista dels participants. 

12. Integrar informacions procedents de diferents textos sobre un tema, a fi d’elaborar un text de síntesi en què es 

reflectisquen tant les informacions principals i punts de vista trobats com el punt de vista propi. 

13. Extraure informacions concretes i identificar el propòsit en textos escrits d’àmbits socials pròxims a l’experiència de 

l’alumnat; seguir instruccions de certa extensió en processos poc complexos; identificar el tema general i els temes 

secundaris; i distingir com està organitzada la informació. Aplicar tècniques d’organització d’idees, com ara esquemes 

jeràrquics o mapes conceptuals. 

14. Narrar, exposar, explicar, resumir i comentar en suport de paper i digital; usar el registre adequat; organitzar les idees 

amb claredat; enllaçar els enunciats en seqüències lineals cohesionades; respectar les normes gramaticals, ortogràfiques i 

tipogràfiques. Valorar la importància de planificar i revisar el text. Redactar cròniques periodístiques breus organitzant la 

informació de manera jeràrquica. 

15. Conéixer la diversitat lingüística d’Europa, la realitat plurilingüe i pluricultural d’Espanya i de la Comunitat Valenciana. 

Valorar aquesta diversitat com un patrimoni que ens enriqueix a tots i a totes. Considerar les diferents situacions que 

plantegen les llengües en contacte. 

16. Identificar els trets lingüístics propis de distints usos geogràfics, socials i estilístics de la llengua, per mitjà de 

l’observació directa i la comparació de produccions diverses. 

17. Conéixer una terminologia lingüística bàsica en les activitats de reflexió sobre l’ús. Conéixer i aplicar correctament les 

normes d’accentuació vigents. Conéixer l’estructura de l’oració i les diferents classes d’oració. Esbrinar les principals 

relacions de significat. 

18. Incorporar la lectura i l’escriptura com a mitjans d’enriquiment personal. 

19. Conéixer els gèneres literaris. Identificar el gènere a què pertany un text literari llegit en la seua totalitat, reconéixer-ne 

els elements estructurals bàsics, els grans tipus de recursos lingüístics i emetre una opinió personal. Aprendre a classificar 

els textos llegits per gèneres literaris. 

20. Exposar una opinió sobre la lectura personal d’una obra completa adequada a l’edat; reconéixer l’estructura de l’obra i 

els elements del gènere; valorar l’ús del llenguatge i el punt de vista de l’autor; diferenciar contingut literal i sentit de l’obra, 

i relacionar el contingut amb la pròpia experiència. 

21. Utilitzar els coneixements literaris en la comprensió i la valoració de textos breus o fragments, considerant els temes i 

motius de la tradició, la caracterització dels subgèneres literaris, la versificació, l’ús del llenguatge i la funcionalitat dels 

recursos retòrics en el text. 

22. Compondre textos, en suport de paper i digital, prenent com a model textos literaris llegits i comentats en l’aula, o 

realitzar-hi algunes transformacions. Conéixer el procés que porta del text dramàtic a la representació teatral. 

23. Aprendre i utilitzar tècniques senzilles de maneig de la informació: busca, elaboració i presentació, amb ajuda dels 

mitjans tradicionals i l’aplicació de les noves tecnologies. Planificar i dur a terme, individualment o en equip, la consulta 

de diccionaris especialitzats i obres de consulta diverses, en el marc de treballs senzills d’investigació. Utilitzar els 

processadors de textos i ser capaç d’aplicar-los a treballs senzills d’investigació, fent ús dels mitjans informàtics 

complementaris (Internet, bases de dades, CD-ROM, processadors de textos, etc.). 

24. Identificar, en textos orals i escrits, imatges i expressions que denoten alguna forma de discriminació (de gènere, social, 

relacionada amb el grup ètnic, etc.), evitar-ne l’ús i utilitzar el llenguatge com a mitjà de resolució de conflictes. 



 

INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ 

L'avaluació es realitzarà per mitjà de: 

1. Proves escrites de les unitats per tal que l'alumne demostre que ha assimilat els continguts. 

2. Proves escrites o orals de les obres literàries proposades pel professorat. Es podran avaluar també proves 

orals o escrites de lectures voluntàries proposades pel docent, -un màxim de dues lectures- que podran sumar 

fins a 1 punt (un màxim de 0,5 punts per lectura). 

3. La realització de les activitats (exercicis, redaccions, resums, etc.) proposades al llarg de cada avaluació, que 

l'alumnat inclourà a la llibreta o en altre suport, i que poden ser requerides pel professor al llarg de cada 

avaluació. 

4. Proves orals o exercicis orals que mostren el domini de l'expressió oral. 

5. La participació de l'alumne que actua amb interés i iniciativa i col·labora en les classes realitzant les tasques 

plantejades i aportant les seues idees també es considerà com a instrument d'avaluació (continguts actitudinals). 

 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

Els criteris de qualificació per a 2n d’ESO, expressat en percentatges: 

● 20% Llibreta i/o treball individual i en grup. 

● 70% Proves o controls (orals o escrits): 

 40% Proves orals i/o escrites. (Caldrà obtenir una nota mínima de 3 sobre 10 per a aprovar 

l’avaluació .) 

 30% Llibre de lectura. Un per trimestre. (Caldrà obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 per a 

aprovar l’avaluació.) 

●    10% Actitud.  

 

En general, es descomptarà 0,1 per faltes d’ortografia i 0,05 per faltes d’accentuació en exercicis de redacció i 

dictats. 

Es considerarà que l'alumnat ha superat l'assignatura en la convocatòria de juny si ha obtingut una nota mínima 

de cinc. És condició sine qua non per a aprovar el curs haver superat la prova d'avaluació de les tres lectures 

obligatòries. 

Per tal de recuperar els objectius no superats es podran demanar activitats de reforç i complementàries al llarg 

del curs. Per a facilitar la recuperació de la matèria no aprovada, hi haurà un examen global a final de curs. 

 

 

 

 



CONTINGUTS DE 3r d’ESO 

1. Distingir auditivament les vocals obertes de les tancades. 

2. Comprensió de les  regles de la divisió sil·làbica. Diferenciació entre els diftongs creixents i 

decreixents. 

3. Conéixer les regles bàsiques de l'accent gràfic, la dièresi i l'apòstrof. 

4. Usar correctament les grafies: b/v, s/ss/c/ç/z/, g/j, tg/tj, i l·l. 

5. Reconèixer i analitzar el subjecte, el predicat i els seus complements en oracions actives i 

passives. 

6. Distingir les classes de determinants: article, demostratius, indefinits, quantitatius, 

interrogatius; i utilitzar-los correctament. 

7. Usar correctament els pronoms febles i la combinació binària. 

8. Dominar el paradigma dels verbs regulars i dels irregulars més habituals. 

9. Reconéixer les oracions substantives, adjectives i adverbials. 

10. Comprendre els conceptes bàsics: bilingüisme, diglòssia, normalització i minorització 

lingüística. 

11. Diferenciar entre "llengua" i "dialecte". Conéixer les variants dialectals de la llengua catalana. 

12. Conéixer les principals obres i els principals autors de la literatura catalana, dels orígens fins 

a la Renaixença. 

13. Ser capaç de llegir i comprendre correctament textos literaris. 

14. Llegir els llibres de lectura obligatòria i superar la prova que el professorat propose. 

15. Realitzar els exercicis i els treballs demanats pel professorat. 

16. Ser capaç de mantenir una conversa fluïda en valencià. 

17. Ser capaç de produir textos de tipologia diversa (narratius, descriptius, expositius i 

argumentatius) en la varietat dialectal pròpia o en l'estàndard, i que impliquen un cert grau de 

dificultat, d'unes 100 paraules 

18. Mostrar un comportament tolerant i respectuós amb les companyes, amb els companys i 

amb el professorat. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ  

1. Captar les idees essencials de textos orals, de diferent tipus i distint nivell de formalització i 

reproduir-ne el contingut en textos escrits. 

2. Aplicar els coneixements sobre el valencià i les normes de l’ús lingüístic per a solucionar 

problemes de comprensió de textos orals i escrits, i per a la composició i la revisió dirigida dels 

textos propis d’aquest curs. 



3. Participar en situacions de comunicació, dirigides o espontànies, respectant les normes de la 

comunicació: usar el torn de paraula; organitzar el discurs, escoltar i incorporar les intervencions 

dels altres. 

4. Valorar el valencià com a vehicle de comunicació i usar-lo progressivament en situacions 

formals i informals. Incorporar el valencià a tots els àmbits d’ús de la llengua, especialment a 

l’àmbit acadèmic com a vehicle d’aprenentatge. 

5. Fer ús de la mediació per a assegurar l’èxit de la comunicació oral i escrita. Actuar com a 

intermediari entre els interlocutors que no poden comprendre’s de manera directa. Utilitzar la 

interpretació oral i la traducció escrita, així com saber fer resums i paràfrasis de la llengua de 

l’emissor quan el receptor no comprén el missatge original. 

6. Entendre instruccions i normes donades oralment; extraure idees generals i informacions 

específiques de reportatges i entrevistes; seguir el desenrotllament de presentacions breus 

relacionades amb temes acadèmics i plasmar-ho en forma d’esquema i resum. 

7. Sintetitzar oralment el sentit global de textos escrits narratius, descriptius i dialogats, de 

diferent tipus (incloent-hi els propis de la premsa escrita) i distint nivell de formalització; 

identificar-ne les intencions; diferenciar les idees principals i secundàries; reconéixer-hi possibles 

incoherències o ambigüitats en el contingut; aportar una opinió personal. 

8. Fer explicacions orals senzilles sobre fets d’actualitat social, política o cultural, que siguen 

d’interés per a l’alumnat, de manera ordenada, ajustant-se a un pla o guió previ, amb l’ajuda de 

mitjans audiovisuals i de les tecnologies de la informació i la comunicació; adequar el tema a la 

situació comunicativa; mantenir l’atenció del receptor. 

9. Elaborar el resum d’una exposició o debat oral sobre un tema específic i conegut; reflectir els 

principals arguments i punts de vista dels participants. 

10. Extraure i contrastar informacions concretes i identificar el propòsit en els textos escrits més 

usats per a actuar com a membres de la societat; seguir instruccions en àmbits públics i en 

processos d’aprenentatge d’una certa complexitat; inferir el tema general i els temes secundaris; 

distingir com s’organitza la informació. 

11. Crear textos escrits de diferent tipus (narratius, descriptius i dialogats) en suport de paper i 

digital; adequar el registre a la situació comunicativa; utilitzar-ne l’estructura organitzativa per a 

ordenar les idees amb claredat; enllaçar els enunciats en seqüències lineals cohesionades 

respectar els criteris de correcció gramatical i ortogràfica, amb un vocabulari ric i variat; respectar 

els criteris de correcció gramatical, ortogràfica i tipogràfica. Valorar la importància de planificar i 

revisar el text. 

12. Integrar informacions procedents de diferents textos sobre un tema, a fi d’elaborar un text 

de síntesi en què es reflectisquen tant les informacions principals i els punts de vista trobats com 

el punt de vista propi. 

13. Comprendre l’origen i evolució del valencià, identificar i localitzar els fenòmens de contacte 

entre les distintes llengües constitucionals i conéixer les característiques fonamentals del 

bilingüisme. 

14. Conéixer la diversitat lingüística d’Europa, d’Espanya i de la Comunitat Valenciana; valorar 

esta diversitat com un patrimoni que ens enriquix a tots i a totes. 



15. Identificar els trets lingüístics propis de distints usos geogràfics, socials i estilístics de la nostra 

lllengua, per mitjà de l’observació directa i la comparació de produccions diverses. 

16. Conéixer la terminologia lingüística necessària per a la reflexió sobre l’ús. 

17. Reconéixer les diferents unitats de la llengua, les seues combinacions i, si és el cas, la relació 

entre aquests i els seus significats. Aplicar els coneixements sobre la llengua i les normes de l’ús 

lingüístic per a resoldre problemes de comprensió de textos orals i escrits, i per a compondre i 

revisar els textos de manera progressivament autònoma. 

18. Exposar una opinió sobre la lectura personal d’una obra completa, adequada a l’edat i 

relacionada amb els períodes literaris estudiats; avaluar l’estructura i l’ús dels elements del 

gènere, l’ús del llenguatge i el punt de vista de l’autor; situar bàsicament el sentit de l’obra en 

relació amb el seu context i amb la pròpia experiència. 

19. Utilitzar els coneixements literaris en la comprensió i la valoració de textos breus o fragments, 

considerant la presència de certs temes recurrents, el valor simbòlic del llenguatge poètic i 

l’evolució dels gèneres, de les formes literàries i dels estils. 

20. Mostrar el coneixement de les relacions entre les obres llegides i comentades, el context en 

què apareixen, i les autores i els autors més rellevants de la història de la literatura; fer un treball 

personal d’informació i de síntesi, o d’imitació i recreació, en suport de paper i digital. 

21. Identificar el gènere a què pertany un text literari llegit en la seua totalitat. Reconéixer-ne els 

elements estructurals bàsics, els grans tipus de recursos lingüístics i emetre una opinió personal. 

Utilitzar aquests coneixements en la producció de textos d’intenció literària. 

22. Establir relacions entre obres, autors i moviments que constituïxen un referent clau en la 

història de la literatura fins al segle XVIII –incloent-hi els de les llengües constitucionals– i els 

elements més destacats del context cultural, social i històric en què apareixen. 

23. Planificar i dur a terme, individualment i en equip, la consulta de diverses fonts d’informació 

tant en suports tradicionals (per mitjà de l’ús d’índexs, de fitxes i d’altres sistemes de classificació 

de fonts), com els que proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació, en el marc 

de treballs senzills d’investigació. Utilitzar els processadors de textos i ser capaç d’aplicar-los a 

treballs senzills d’investigació, fent ús dels mitjans informàtics complementaris (Internet, bases 

de dades, CD-ROM, DVD...). 

24. Identificar, en textos orals i escrits, imatges i expressions que denoten alguna forma de 

discriminació (de gènere, social, relacionada amb el grup ètnic, etc.), evitar-ne l’ús i utilitzar el 

llenguatge com a mitjà de resolució de conflictes. 

25. Identificar els principals recursos utilitzats pels mitjans de comunicació per a elaborar i 

difondre informacions i opinions. 

 

 

 

 

 



INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ 

L'avaluació es realitzarà per mitjà de: 

1. Proves escrites de les unitats per tal que l'alumne demostre que ha assimilat els continguts. 

2. Proves escrites o orals de les obres literàries proposades pel professorat. Es podran avaluar 

també proves orals o escrites de lectures voluntàries proposades pel docent, -un màxim de dues 

lectures- que podran sumar fins a 1 punt (un màxim de 0,5 punts per lectura). 

3. La realització de les activitats (exercicis, redaccions, resums, etc.) proposades al llarg de cada 

avaluació, que l'alumnat inclourà a la llibreta o en altre suport, i que poden ser requerides pel 

professor al llarg de cada avaluació. 

4. Proves orals o exercicis orals que mostren el domini de l'expressió oral. 

5. La participació de l'alumne que actua amb interés i iniciativa i col·labora en les classes 

realitzant les tasques plantejades i aportant les seues idees també es considerà com a instrument 

d'avaluació (continguts actitudinals) 

 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

Per a 3r d’ESO, expressat en percentatges: 

● 10% Llibreta i treball individual i en grup. 

● 80% Controls o proves (orals o escrites).Es calcularà la mitjana aritmètica a partir de: 

o Exàmens dels continguts treballats. (Caldrà obtenir una nota mínima de 3 sobre 

10 per a aprovar l’avaluació .) 

o  Llibre de lectura. Un per trimestre. (Caldrà obtenir una nota mínima de 5 sobre 

10 per a aprovar l’avaluació.) 

 10% Actitud, interés, participació i expressió oral en valencià. 

En general, es descomptarà 0,1 per faltes d’ortografia i 0,05 per faltes d’accentuació en exercicis 

de redacció i dictats en ESO. 

Es considerarà que l'alumnat ha superat l'assignatura en la convocatòria de juny si ha obtingut 

una nota mínima de cinc. És condició sine qua non per a aprovar el curs haver superat la prova 

d'avaluació de les tres lectures obligatòries. 

Per tal de recuperar els objectius no superats es podran demanar activitats de reforç i 

complementàries al llarg del curs. Per a facilitar la recuperació de la matèria no aprovada, hi 

haurà un examen global a final de curs. 

 

 

 



CONTINGUTS DE 4t d’ESO 

1. Reconéixer les vocals e i o obertes i tancades. 

2. Usar correctament l’accent gràfic, la dièresi i l’apòstrof, així com  les grafies b/v, 
s/ss/c/ç/z, g/j, tg/tj, l·l i h. 

3. Distingir consonants sordes i sonores. 
4. Diferenciar entre préstecs i neologismes, saber utilitzar sinònims, antònims, 

hiperònims, hipònims, la prefixació i locucions llatines. 
5. Dominar el paradigma dels verbs regulars i irregulars. 
6. Dominar les perífrasis d’obligació personal i impersonal i les de probabilitat. 
7. Saber reconéixer tots els complements verbals i substituir-los per pronoms personals 

febles en combinació binària. 
8. Conéixer les expressions amb article neutre i usar-les correctament. 
9. Distingir entre oracions substantives, adjectives i adverbials i la seua classificació. 
10. Construir oracions amb pronoms relatius. 
11. Diferenciar fenòmens de contacte de llengües  (bilingüisme, diglòssia i substitució 

lingüística...) i reconèixer actituds lingüístiques favorables i prejudicis lingüístics. 
12. Conéixer les característiques principals dels moviments literaris dels segles XIX i XX; 

així com les dels autors i les seues obres dins de cada moviment. 
13. Ser capaç de llegir i exposar oralment o per escrit les tres lectures proposades pel 

professorat. 
14. Realitzar els exercicis i els treballs demanats pel professorat. 
15. Ser capaç d’exposar oralment un tema de manera ordenada i fluida. 
16. Ser capaç de comprendre i produir textos de tipologia diversa (narratius, expositius, 

instructius i argumentatius) en la varietat dialectal pròpia o l’estàndard, i que 
impliquen un cert grau de dificultat i estiguin ajustats a la normativa. 

17. Mostrar un comportament tolerant i respectuós amb l’alumnat i el professorat. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

1. Captar i extraure les idees essencials, les intencions i les dades rellevants de textos orals, 
de diferent tipus i distint nivell de formalització, com ara presentacions d’una certa extensió 
o conferències no massa extenses; identificar el propòsit, la tesi i els arguments de 
declaracions o de debats públics en mitjans de comunicació o en el marc escolar; reproduir-
ne el contingut en textos escrits. 

2. Aplicar els coneixements sobre el valencià i les normes de l’ús lingüístic per a solucionar 
problemes de comprensió de textos orals i escrits, i per a la composició i la revisió autònoma 
dels textos. 

3. Participar en situacions de comunicació, dirigides o espontànies, respectant les normes de 
la comunicació: usar el torn de paraula; organitzar el discurs, escoltar i incorporar les 
intervencions dels altres. 

4. Valorar el valencià com a vehicle de comunicació i usar-lo progressivament en situacions 
formals i informals. Incorporar el valencià a tots els àmbits d’ús de la llengua, especialment 
a l’àmbit acadèmic com a vehicle d’aprenentatge. 



5. Fer ús de la mediació per a assegurar l’èxit de la comunicació oral i escrita. Actuar com a 
intermediari entre els interlocutors que no poden comprendre’s de manera directa. Utilitzar 
la interpretació oral i la traducció escrita, així com saber fer resums i paràfrasis de la llengua 
de l’emissor quan el receptor no comprén el missatge original. Utilitzar els elements no 
verbals de la comunicació per a la comprensió perfecta de qualsevol interlocutor. 

6. Sintetitzar oralment el sentit global de textos escrits, de diferent tipus i distint nivell de 
formalització, identificar-ne les intencions, diferenciar les idees principals i les secundàries, 
reconéixer-hi possibles incoherències o ambigüitats en el contingut, i aportar una opinió 
personal. 

7. Elaborar el resum d’una exposició o debat oral sobre un tema específic i conegut; reflectir 
els principals arguments i punts de vista dels participants. 

8. Fer presentacions orals clares, ordenades i ben estructurades, sobre temes relacionats 
amb l’activitat acadèmica o l’actualitat social, política o cultural, que admeten diferents 
punts de vista i diverses actituds sobre estos, amb l’ajuda de mitjans audiovisuals i de les 
tecnologies de la informació i la comunicació. Ajustar-se a un pla o guió previ, seguir un orde 
lògic en la presentació de les informacions i arguments. Adequar el llenguatge utilitzat a la 
situació comunicativa i al contingut, i mantindre l’atenció del receptor. 

9. Identificar i contrastar el propòsit en textos escrits de l’àmbit públic i dels mitjans de 
comunicació; comprendre instruccions que regulen la vida social i processos d’aprenentatge 
complexos; inferir el tema general i els temes secundaris; distingir com s’organitza la 
informació; contrastar explicacions i arguments i valorar l’eficàcia dels procediments 
lingüístics usats. 

10. Elaborar missatges en què s’integren el llenguatge verbal i llenguatges no verbals (icònic, 
gestual i musical), tenint en compte la situació de comunicació i comparar els procediments 
expressius d’estos llenguatges. 

11. Identificar, en textos orals i escrits de distint tipus, imatges i expressions que denoten 
alguna forma de discriminació (sexual, social, relacionada amb el grup ètnic, etc.); explorar 
alternatives que eviten aquest ús i utilitzar aquestes alternatives en les produccions pròpies. 

12. Integrar informacions procedents de diferents textos sobre un tema, amb la finalitat 
d’elaborar un text de síntesi en què es reflectisquen tant les principals informacions i punts 
de vista trobats com el punt de vista propi. 

13. Crear textos escrits de diferent tipus (narratius, descriptius, expositius i argumentatius), 
en suport de paper i digital; adequar el registre a la situació comunicativa; utilitzar-ne 
l’estructura organitzativa per a ordenar les idees amb claredat i de manera coherent; enllaçar 
els enunciats en seqüències lineals cohesionades, amb un vocabulari ric i variat; respectar 
els criteris de correcció gramatical i ortogràfica. Valorar la importància de planificar i revisar 
el text. 

14. Conéixer la diversitat lingüística d’Europa, d’Espanya i de la Comunitat Valenciana; 
valorar esta diversitat com un patrimoni que ens enriquix a tots i a totes. Identificar i 



localitzar les varietats dialectals actuals de la nostra llengua. Identificar i localitzar les 
llengües constitucionals. 

15. Identificar els trets lingüístics propis de distints usos geogràfics, socials i estilístics de la 
nostra llengua, per mitjà de l’observació directa i la comparació de produccions diverses. 

16. Conéixer i usar una terminologia lingüística adequada en les activitats de reflexió sobre 
l’ús. 

17. Reconéixer les diferents unitats de la llengua, les seues combinacions i, si és el cas, la 
relació entre aquestes i els seus significats. Aplicar els coneixements sobre la llengua i les 
normes de l’ús lingüístic per a resoldre problemes de comprensió de textos orals i escrits, i 
per a compondre i revisar els textos de manera autònoma. 

18. Identificar el gènere a què pertany un text literari llegit en la seua totalitat; reconéixer-
ne els elements estructurals bàsics i els grans tipus de recursos lingüístics; emetre una opinió 
personal; utilitzar aquests coneixements en la producció de textos d’intenció literària. 

19. Utilitzar els coneixements literaris en la comprensió i la valoració de textos breus o 
fragments, amb especial atenció a les innovacions dels gèneres i de les formes (en la 
versificació i en el llenguatge) en la literatura contemporània. 

20. Exposar una opinió ben argumentada sobre la lectura personal de relats d’una certa 
extensió i de novel·les des del segle XIX fins a l’actualitat; avaluar-ne l’estructura i l’ús dels 
elements del gènere, del llenguatge, del punt de vista i de l’ofici de l’autora o autor; 
relacionar el sentit de l’obra amb el seu context i amb la pròpia experiència. 

21. Explicar relacions entre les obres llegides i comentades, el context històric i literari en 
què apareixen i les autores i els autors més rellevants des del segle XIX fins a l’actualitat, per 
mitjà d’un treball personal d’informació i de síntesi, en què s’expose una valoració personal, 
o d’imitació i recreació, en suport de paper i digital. 

22. Utilitzar els coneixements literaris en la comprensió i la valoració de textos breus o 
fragments, atenent especialment a les innovacions dels gèneres i de les formes (en la 
versificació i en el llenguatge) en la literatura contemporània. 

23. Establir relacions entre obres, autores i autors, i moviments que constituïxen un referent 
clau en la història de la literatura dels segles XIX i XX –incloent-hi els de les llengües 
constitucionals i de la literatura occidental– i els elements més destacats del context cultural, 
social i històric en què apareixen. 

24. Planificar i dur a terme, individualment i en equip, la consulta de diverses fonts 
d’informació, per mitjà de l’ús d’índexs, de fitxes i de diversos sistemes de classificació de 
fonts, aplicant mitjans tradicionals i noves tecnologies de la informació i la comunicació, en 
el marc de treballs d’investigació. Utilitzar els principis fonamentals del funcionament dels 
processadors de textos i ser capaç d’aplicar-los a treballs senzills d’investigació, fent ús dels 
mitjans informàtics complementaris (Internet, bases de dades, CD-ROM, DVD, etc.). 



25. Identificar, en textos orals i escrits, imatges i expressions que denoten alguna forma de 
discriminació (de gènere, social, relacionada amb el grup ètnic, etc.), evitar-ne l’ús i utilitzar 
el llenguatge com a mitjà de resolució de conflictes. 

26. Identificar els principals recursos utilitzats pels mitjans de comunicació per a elaborar i 
difondre informacions i opinions.  

 

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

L'avaluació es realitzarà per mitjà de: 

1. Proves escrites de les unitats per tal que l'alumne demostre que ha assimilat els 
continguts. 
2. Proves escrites o orals de les obres literàries proposades pel professorat. Es podran 
avaluar també proves orals o escrites de lectures voluntàries proposades pel docent, -un 
màxim de dues lectures- que podran sumar fins a 1 punt (un màxim de 0,5 punts per lectura). 
3. La realització de les activitats (exercicis, redaccions, resums, etc.) proposades al llarg de 
cada avaluació, que l'alumnat inclourà a la llibreta o en altre suport, i que poden ser 
requerides pel professor al llarg de cada avaluació. 
4. Proves orals o exercicis orals que mostren el domini de l'expressió oral. 
5. La participació de l'alumne que actua amb interés i iniciativa i col·labora en les classes 
realitzant les tasques plantejades i aportant les seues idees també es considerà com a 
instrument d'avaluació (continguts actitudinals) 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

Per a 4t d’ESO, expressat en percentatges: 

● 10% Llibreta i treball individual i en grup. 
● 80% Controls o proves (orals o escrites). Es calcularà la mitjana aritmètica a partir de: 

o Exàmens dels continguts treballats. (Caldrà obtenir una nota mínima de 3 
sobre 10 per a aprovar l’avaluació.) 

o Llibre de lectura. Un per trimestre (Caldrà obtenir un nota mínima de 5 sobre 
10 per a aprovar l’avaluació) 

● 10% Actitud, interés, participació i expressió oral en valencià. 

En general, es descomptarà 0,1 per faltes d’ortografia i 0,05 per faltes d’accentuació en 

exercicis de redacció i dictats en ESO.  

Es considerarà que l'alumnat ha superat l'assignatura en la convocatòria de juny si ha 

obtingut una nota mínima de cinc. És condició sine qua non per a aprovar el curs haver 

superat la prova d'avaluació de les tres lectures obligatòries. 

Per tal de recuperar els objectius no superats es podran demanar activitats de reforç i 

complementàries al llarg del curs. Per tal de facilitar la recuperació de la matèria no aprovada 

hi haurà un examen global a final de curs. 



CONTINGUTS DE 1R DE BATXILLERAT 

 

1. Identificar les varietats de la llengua (Varietats diacròniques o històriques, varietats diatòpiques o 

geogràfiques, varietats diastràtiques o socials, varietats diafàsiques, estilístiques o de parla). 

2. Identificar els registres lingüístics. (Vulgar. Col·loquial. Estàndard. Periodístic. Publicitari. Literari. 

Científic i tècnic. Administratiu.) 

3. Reconéixer els àmbits d’ús (L’àmbit acadèmic. L’àmbit periodístic. L’àmbit publicitari. L’àmbit 

administratiu. L’àmbit literari.) 

4. Dominar les tipologies textuals (Descriptiva. Narrativa. Dialogada. Expositiva. Argumentativa. 

Instructiva.) 

5. Ser capaç de comprendre textos procedents de diversos àmbits d’ús i pertanyents a diferents tipologies. 

6. Ser capaç de produir textos de diversos àmbits d’ús i pertanyents a diferents tipologies, d'unes 150 

paraules. 

7. Valorar i respectar les diferents varietats de la llengua: espacials, socials i d’estil. 

8. Superar els prejudicis al voltant de les diferents varietats de la llengua. 

9. Conéixer els principis bàsics de les normes ortogràfiques. 

10. Conéixer l’estructura de l’oració i els constituents oracionals. 

11. Identificar   la modalització i la impersonalització. 

12. Diferenciar  les veus del discurs. 

13. Conéixer els components bàsics del lèxic valencià. 

14. Correcció de barbarismes. 

15. Conéixer les formes de l’expressió poètica des dels trobadors fins a l’època d’esplendor (s xv). Ausiàs 

March. 

16. Conéixer les formes narratives medievals i la seua transformació durant l’època d’esplendor (s xv). 

Tirant lo Blanch i Curial e Güelfa; Jaume Roig i Isabel de Villena; Roís de Corella. 

17. Conéixer la prosa medieval. Les cròniques. 

18. Realitzar  comentaris de textos literaris. 

19. Llegir els llibres de lectura obligatòria i superar la prova que el professorat propose: en aquest cas, la 

presentació dels treballs com s’indica a Aules. 

20. Formar-se un judici personal i crític davant els temes literaris que denoten rebuig o poca estima cap als 

valors d’una societat democràtica (llibertat, solidaritat, justícia, participació, tolerància, respecte…) i 

actitud crítica davant el contingut ideològic del seu missatge. 

21. Valorar de les produccions literàries que formen part del patrimoni cultural propi i els valors lingüístics 

i culturals que transmeten.  

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ de 1r de Batxillerat 

1. Analitzar oralment i per escrit textos (orals, escrits i iconicoverbals) pertanyents a diferents situacions de 

comunicació, tenint en compte la funció social que exerceixen, la tradició cultural en què s’inscriuen i els 

valors que transmeten, assenyalant-ne les idees principals i les secundàries, i aportant-hi una opinió 

personal. aquest criteri pretén valorar la capacitat de l’alumnat per a interpretar el sentit d’un text a partir 



de l’anàlisi de la seua estructura semàntica, del coneixement dels esquemes textuals i de les dades rellevants 

sobre la situació de comunicació. 

2. Realitzar, de forma oral, una exposició acadèmica sobre un tema, planificant-la prèviament i adoptant 

l’estratègia comunicativa adequada. El criteri centra l’atenció en el desenrotllament de la capacitat per a 

planificar, organitzar i realitzar una breu exposició oral, pròpia de l’àmbit acadèmic. 

3. Elaborar breus treballs crítics a partir de la consulta de fonts de divers tipus i integrar la seua informació 

en textos de síntesi, que presenten les dades principals i els distints punts de vista, les seues relacions i la 

perspectiva pròpia, utilitzant els procediments de documentació i tractament de la informació propis de 

l’àmbit acadèmic. aquest criteri orienta la valoració de la capacitat per a accedir de manera autònoma a les 

fonts d’informació, seleccionar-ne la que siga pertinent i reutilitzar-la en l’elaboració de produccions 

pròpies de l’àmbit acadèmic. 

4. Compondre textos escrits expositius i argumentatius sobre temes literaris o lingüístics. El criteri atén la 

capacitat de l’alumne per a elaborar textos d’acord amb la situació comunicativa i amb els esquemes 

textuals bàsics del text, i també per a situar-se com a emissor per a utilitzar procediments que garantisquen 

la cohesió i per a emprar correctament la varietat estàndard de la llengua. 

5. Reconéixer i utilitzar, en la interpretació de textos i en la regulació de les produccions pròpies, els 

coneixements sobre les diferents unitats de la llengua, les seues combinacions i, si és el cas, la relació entre 

aquestes i els seus significats. Aquest criteri pretén orientar la valoració de la capacitat per a utilitzar la 

reflexió lingüística en la millora de la comprensió dels textos i en la millora de la composició i revisió de 

les produccions pròpies. 

6. Discernir els components bàsics i l’estructura del lèxic del valencià i analitzar críticament els mecanismes 

d’incorporació d’elements fònics, morfosintàctics i lèxics com a conseqüència de les relacions entre  

llengües. Amb aquest criteri es pretén valorar la capacitat per a reconéixer i explicar els procediments de 

formació del lèxic. Així mateix, caldrà ajustar-se al reconeixement i la valoració crítica dels factors 

lingüístics i socials (com ara carències lèxiques per a designar realitats noves, substitució de paraules 

considerades tabú, major difusió o prestigi d’una llengua sobre una altra...) que intervenen en la 

incorporació per part d’una llengua d’elements procedents d’una altra. 

7. Conéixer la diversitat lingüística d’Europa, d’Espanya i de la Comunitat Valenciana; valorar esta 

diversitat com un patrimoni que ens enriquix a tots i a totes. Identificar i localitzar les varietats dialectals 

actuals de la nostra llengua. Identificar i localitzar les llengües constitucionals. 

8. Conéixer, identificar i analitzar en activitats discursives diverses les actituds sociolingüístiques que es 

manifesten, així com les diferents causes que poden tindre, en una situació de contacte de llengües. El criteri 

se centra en la capacitat d’utilitzar en l’anàlisi de l’activitat comunicativa la informació que determinades 

marques lingüístiques proporcionen sobre les actituds dels parlants i sobre els diferents comportaments que 

es produïxen en els contactes entre llengües. 

9. Interpretar el contingut d’obres literàries breus i fragments significatius de la història de la literatura 

universal i de la nostra, utilitzant els coneixements sobre les formes literàries i els distints períodes, 

moviments i autors. El criteri pretén valorar la capacitat per a interpretar obres literàries en relació amb la 

tradició literària i els codis estètics. 



10. Utilitzar els recursos informàtics bàsics i aplicar-los en la busca i l’elaboració de la informació. Aquest 

criteri pretén que l’alumnat siga capaç d’utilitzar les tecnologies de la informació i que les incorpore al 

treball acadèmic. 

 

 

 INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ 

L'avaluació es realitzarà per mitjà de: 

1. Proves escrites de les unitats per tal que l'alumne demostre que ha assimilat els continguts. 

2. Proves escrites o orals de les obres literàries proposades pel professorat. Es podran avaluar també proves 

orals o escrites de lectures voluntàries proposades pel docent, -un màxim de dues lectures- que podran 

sumar fins a 1 punt (un màxim de 0,5 punts per lectura). 

3. La realització de les activitats (exercicis, redaccions, resums, etc.) proposades al llarg de cada avaluació, 

que l'alumnat inclourà a la llibreta o en altre suport, i que poden ser requerides pel professor al llarg de cada 

avaluació. 

4. Proves orals o exercicis orals que mostren el domini de l'expressió oral. 

5. La participació de l'alumne que actua amb interés i iniciativa i col·labora en les classes realitzant les 

tasques plantejades i aportant les seues idees també es considerà com a instrument d'avaluació (continguts 

actitudinals) 

 

 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 Per a 1r de Batxillerat, expressat en percentatges: 

● 10% Llibreta i treball individual i en grup. 

● 80% Controls o proves (orals o escrites). Es calcularà la mitjana aritmètica a partir de: 

o Exàmens dels continguts treballats. (Caldrà obtenir una nota mínima de 3 sobre 10 per a 

aprovar l’avaluació.) 

o Llibre de lectura. Un per trimestre (Caldrà obtenir un nota mínima de 5 sobre 10 per a 

aprovar l’avaluació) 

● 10% Actitud, interés, participació i expressió oral en valencià. 

 

En Batxillerat es descomptarà 0,05 punts per ortografia d’acord amb els criteris establerts fins ara per les 

PAU. 

Es considerarà que l'alumnat ha superat l'assignatura en la convocatòria de juny si ha obtingut una nota 

mínima de cinc. És condició sine qua non per a aprovar el curs haver superat la prova d'avaluació de les 

lectures obligatòries. També es tindrà en compte que l’assistència és obligatòria. 

Per tal de recuperar els objectius no superats es podran demanar activitats de reforç i complementàries 

al llarg del curs.  

 

 

 



        CONTINGUTS de 2n de Batxillerat 

1. Saber descriure el tema i les parts bàsiques d’un text. 

2. Ser capaç de resumir el contingut del text amb una extensió aproximada de 6 línies. 

3. Poder identificar la tipologia textual especificant els trets corresponents que apareixen en un text. 

4. Saber identificar el registre (formal/informal) i la varietat geogràfica especificant els trets corresponents que 

apareixen en un text. 

5. Ser capaç d’identificar recursos expressius o tipogràfics presents en un text: metàfora, metonímia, hipèrbole, 

tipus de lletra, cometes, etc. 

6. Poder identificar les veus del discurs. 

7. Saber identificar i justificar les marques de modalització d’un text. 

8. Distingir 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”), etc. 

9. Utilitzar adequadament els temps verbals i ser capaç d'efectuar alteració de les referències temporals d’un 

fragment (ex.: de present a passat, de passat a present). 

10. Identificar les funcions sintàctiques, tipus d’oracions compostes, mecanismes gramaticals de referència 

(pronominalització –febles, relatius–, connectors i dixi). 

11. Conéixer el lèxic culte, la semàntica, la fraseologia i la terminologia: definir o donar un sinònim, un antònim, 

hiperònim o un hipònim de mots o termes extrets d’un text; explicar (per mitjà d’un sinònim o d’una definició) 

el significat d’unitats fraseològiques extretes d’un text o generar una frase en què es faça servir correctament 

mots, termes o unitats fraseològiques extrets d’un text. 

12. Conéixer la narrativa des de 1939 fins a l’actualitat, especialment l’obra narrativa de Mercè Rodoreda, La plaça 

del Diamant. 

13. Conéixer l’assaig des de 1939 fins a l’actualitat, especialment l’obra assagística de Joan Fuster, Diccionari per 

a ociosos.  

14. Conéixer la poesia des de 1939 fins a l’actualitat, especialment l’obra poètica de Vicent Andrés Estellés, Llibre 

de meravelles.  

15. Conéixer el teatre des de 1939 fins a l’actualitat, especialment l’obra teatral de Rodolf Sirera, El verí del teatre. 

16. Valoració positiva i actitud activa envers el procés de recuperació i utilització de les formes genuïnes i correctes. 

17. Valorar de la necessitat de normalització del valencià en els tots àmbits d’ús. 

18. Prendre consciència de la situació de minorització del valencià i actitud activa i positiva envers les actuacions 

institucionals, socials i individuals articulades per a assolir i consolidar la normalització de la llengua. 

19. Llegir els llibres de lectura obligatòria i superar la prova que el professorat propose. 

20. Formar-se d’un judici personal i crític davant els temes literaris que denoten rebuig o poca estima cap als valors 

d’una societat democràtica (llibertat, solidaritat, justícia, participació, tolerància, respecte…) i actitud crítica 

davant el contingut ideològic del seu missatge. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

1. Analitzar i valorar textos escrits de diferent grau de formalització, tenint en compte la funció social que 

exerceixen, la tradició cultural en què s’inscriuen, l’estructura i els valors que transmeten, aquest criteri pretén 



valorar la capacitat de l’alumnat per a interpretar el sentit d’un text a partir de l’anàlisi de l’estructura semàntica, 

del coneixement dels esquemes textuals i de les dades rellevants sobre la situació comunicativa. S’ha de tindre en 

compte, així mateix, la capacitat per a analitzar els valors, implícits o manifestos, del text (en especial els que 

reflecteixen usos discriminatoris) i per a reflexionar-hi d’una manera crítica. 

2. Elaborar treballs crítics a partir de la consulta de fonts de divers tipus i integrar la informació en textos de síntesi, 

que presenten les dades principals i els distints punts de vista, les seues relacions i la perspectiva pròpia, utilitzant 

els procediments de documentació i tractament de la informació propis de l’àmbit acadèmic. Aquest criteri orienta 

la valoració de la capacitat per a accedir de manera autònoma a les fonts d’informació, seleccionar-hi les dades 

pertinents i reutilitzar-les en l’elaboració de textos crítics propis de l’àmbit acadèmic, respectant, per tant, les 

convencions pròpies d’aquest tipus de discursos. 

3. Compondre textos escrits narratius, expositius i argumentatius de caràcter formal, sobre temes literaris o 

relacionats amb l’actualitat social i cultural. El criteri atén el desenrotllament de la capacitat de l’alumne per a 

elaborar textos formals, de caràcter acadèmic, orientadors de l’opinió i de la conducta o reguladors de la vida 

social, i també per a situar-se com a emissor per a utilitzar procediments que garantisquen la cohesió i per a emprar 

correctament la varietat estàndard de la llengua. 

4. Identificar en intercanvis comunicatius de qualsevol tipus, especialment en textos específics, expressions i 

valoracions que denoten usos discriminatoris (en relació amb el gènere social, amb la llengua, amb el grup ètnic o 

amb la pertinença a grups considerats marginals en la nostra societat), reflexionar críticament sobre aquestes i 

evitar-les en les produccions pròpies. El criteri pretén comprovar la capacitat per a reconéixer en els usos 

lingüístics, com a forma del comportament humà, els prejuís i les valoracions pejoratives que revelen les relacions 

socials entre els membres d’una comunitat de parlants. S’ha de valorar, així mateix, la capacitat per a reflexionar 

explícitament sobre estos usos i per a evitar-los, de manera autònoma i conscient, en les produccions pròpies. 

5. Reconéixer i utilitzar, en la interpretació de textos i en la regulació de les produccions pròpies, els coneixements 

sobre les diferents unitats de la llengua, les seues combinacions i, si és el cas, la relació entre aquestes i els seus 

significats; utilitzant-hi la terminologia adequada. Aquest criteri pretén orientar la valoració de la capacitat per a 

utilitzar la reflexió lingüística en la millora de la comprensió dels textos i en la millora de la composició i revisió 

de les produccions pròpies. Per a això caldrà ajustar-se al domini dels procediments que inscriuen el text en la 

situació de comunicació, que en configuren el significat global o que n’articulen els enunciats. 

6. Comprendre l’origen i la formació de la nostra llengua en la seua història i en el moment actual; valorant-ne les 

varietats. El criteri se centra en la valoració del coneixement dels trets generals dels processos de formació de les 

llengües, en concret, la consolidació, normalització i substitució de llengües i de la seua aplicació a l’anàlisi crítica 

de la realitat del nostre entorn. Per a això, caldrà ajustar-se tant als aspectes lingüístics com als condicionants 

sociopolítics, en èpoques passades i en el món contemporani, implicats en aquests processos (per exemple, en la 

fixació de la norma culta, en la configuració i consolidació de l’estàndard, etc.). Així mateix, s’analitzarà i valorarà 

la normalització lingüística com a procés oposat al de substitució i necessari per a detindre la pèrdua de vitalitat 

del valencià. 

7. Distingir les diferents llengües constitucionals d’Espanya, conéixer-ne l’origen i l’evolució, promoure’n l’ús 

normalitzat en tots els àmbits i valorar críticament les situacions de bilingüisme. El criteri tracta d’orientar la 

valoració dels aprenentatges realitzats per l’alumne pel que fa a les llengües del territori espanyol. 

8. Conéixer, identificar i analitzar les varietats lingüístiques (espacials, socials i d’estil) de la nostra llengua. El 



criteri se centra en la capacitat per a utilitzar, en l’anàlisi de l’activitat comunicativa, la informació que 

determinades marques lingüístiques proporcionen sobre l’origen geogràfic dels parlants, sobre la seua pertinença 

a un grup social i sobre el moment històric en què es produïx el discurs. En tots els casos caldrà ajustar-se a l’anàlisi 

crítica de les actituds sobre la llengua i els parlants que comporta l’elecció d’una llengua o d’una varietat 

determinada, així com les implicades en el canvi de llengua. 

9. Analitzar l’evolució històrica dels gèneres literaris, atenent el marc històric i cultural i la seua relació amb les 

obres i els autors més destacats, coneixent i aplicant tècniques d’anàlisi i de comentari de textos per a interpretar 

obres literàries breus i fragments significatius d’aquestes èpoques, utilitzant els coneixements pertinents sobre les 

formes literàries i els distints períodes, moviments i autors. Es tracta de valorar la capacitat per a comprendre el 

fenomen literari com a producte cultural situat en un context sociohistòric determinat i per a interpretar obres 

literàries en relació amb el gènere al qual s’adscriuen convencionalment i amb els procediments retòrics que les 

singularitzen. Serà necessària la lectura d’obres literàries completes o de fragments extensos a què aplicar els 

criteris d’anàlisi literària i d’interpretació d’acord amb el context de producció. 

10. Utilitzar els recursos informàtics bàsics i aplicar-los a la recerca  i elaboració de la informació. Aquest criteri 

pretén que l’alumnat siga capaç d’usar les tecnologies de la informació i que les incorporen al seu treball acadèmic. 

 

 

INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ 

L'avaluació es realitzarà per mitjà de: 

1. Proves escrites de les unitats per tal que l'alumne demostre que ha assimilat els continguts. 

2. Proves escrites o orals de les obres literàries proposades pel professorat. 

3. La realització de les activitats (exercicis, redaccions, resums, etc.) proposades al llarg de cada avaluació, que 

l'alumnat inclourà a la llibreta o en altre suport, i que poden ser requerides pel professor al llarg de cada avaluació. 

4. Proves orals o exercicis orals que mostren el domini de l'expressió oral. 

5. La participació de l'alumne que actua amb interés i iniciativa i col·labora en les classes realitzant les tasques 

plantejades i aportant les seues idees també es considerà com a instrument d'avaluació (continguts actitudinals) 

 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

Per a segon de Batxillerat, les proves orals i/o escrites valdran el 80% de la nota total. L’altre 20% es repartirà entre  les 

lectures (caldrà obtenir una nota mínima de 5 sobre 10) i el treball de classe. A més, es tindrà en compte que 

l’assistència a classe és obligatòria. 

En Batxillerat es descomptarà 0,05 per falta d’acord amb els criteris establerts fins ara per les PAU. 

Es considerarà que l'alumnat ha superat l'assignatura en la convocatòria de juny si ha obtingut una nota mínima de cinc. 

És condició sine qua non per a aprovar el curs haver superat les proves d'avaluació de les lectures obligatòries. 

Per tal de recuperar els objectius no superats es podran demanar activitats de reforç i complementàries al llarg del curs. 

Per a facilitar la recuperació de la matèria no aprovada, hi haurà un examen global a final de curs. 



TEMARI DE LITERATURA UNIVERSAL 

Bloc 1 de continguts: Elements transversals a l’assignatura 

 Entre els elements transversals a l’assignatura detallats en el currículum, cal destacar: 

 Ferramentes digitals de busca i visualització. 

 Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la busca, contrast i filtració 

d’informació. 

 Correu electrònic i mòduls cooperatius, tant per a col·laborar com per a comunicar-se 

amb la resta del grup. 

 Realització de documents de text, presentacions multimèdia, tractament de la imatge i 

producció senzilla d’àudio, vídeo i producció en web. 

 Drets d’autor i llicències de publicació. 

 Imaginació i creativitat. 

 Autoconeixement, autoregulació d’emocions, responsabilitat i presa de decisions. 

 Pensament alternatiu, causal, conseqüencial i sentit crític. 

 Coneixement d’estratègies d’aprenentatge cooperatiu i assumpció de distints rols en 

equips de treball, solidaritat, respecte i amabilitat. 

 Tècniques d’escolta activa i diàleg igualitari. 

 

Bloc 2 de continguts: Els grans períodes i moviments de la literatura universal 

 

 Lectura, anàlisi, interpretació i comentari crític de textos representatius. 

 Observació i reflexió crítica de les relacions entre la literatura universal i la literatura en 

llengües cooficials. 

 Observació i reflexió crítica de les relacions entre obres literàries i obres d’altres 

disciplines. 

 Tècniques de redacció de comentari de text literari. 

 Introducció a la literatura universal. 

 El concepte de literatura 

o La compartimentació en gèneres. 

o Temes, tòpics literaris i personatges universals. 

o La literatura i altres disciplines: relació i influències. 

 Antiguitat (I): literatures orientals. 

o Les mitologies i l’origen de la literatura 

o Literatures de l’Extrem Orient i l’Orient Mitjà. 

o La literatura hebrea: la Bíblia. 

 Antiguitat (II): literatures grega i llatina. 



o L’epopeia grega. 

o El teatre grec. La tragèdia. 

o Poesia lírica i grega. 

o La poesia llatina: èpica i lírica. 

 Literatura medieval europea. 

o L’èpica medieval europea. 

o La lírica en veu femenina. 

o El cicle artúric. 

o Dels trobadors al dolce stil novo. Les trobairitz. 

o Dant: Divina comèdia 

 Del Renaixement al Barroc. 

o La lírica: el petrarquisme i la seua evolució. 

o La prosa narrativa. El començament de la Querelle des Femmes. 

o El teatre isabelí: Shakespeare. 

o El teatre clàssic francés. 

 El segle de les llums. 

o El desenvolupament de l’esperit crític: la Il·lustració. L’Enciclopèdia. Les tertúlies 

literàries o salonières de tertulianes. 

o La novel·la europea del XVIII: els hereus de Cervantes en la novel·la anglesa i 

francesa. 

o L’assaig. 

 El Romanticisme. 

o Singularitat nacional, consciència històrica i nou sentit de la ciència. 

o El Romanticisme alemany. 

o El Romanticisme anglés. 

o El triomf del moviment en altres països. 

o Les arts escèniques: el teatre, l’òpera. 

 La segona meitat del segle XIX. 

o Corrents narratives del Realisme europeu. 

o El naixement de la gran literatura nord-americana de tall realista (1830-1890). 

o L’arrancada de la modernitat poètica: de Baudelaire al Simbolisme. 

o La renovació del teatre europeu: un nou teatre i unes noves formes de 

pensament. 

 

 El segle XX. Les avantguardes i el seu correlat en teatre i poesia. 

o Principals moviments d’avantguarda: el surrealisme. 

o Reacció contra el teatre clàssic: teatre èpic i de l’absurd. 



o La poesia postsimbolista: Valéry, Rilke, Pessoa, Vallejo, Elliot, E. Stevens, S. 

Plath, W. Szimborska, etc. 

 La narrativa del segle XX. 

o Renovació narrativa de principis del segle XX: de Kafka a Joyce. 

o La novel·la nord-americana: Lost generation. 

o La narrativa hispanoamericana: el realisme màgic. 

 

 Criteris d’avaluació del bloc 1 

Instrument: Quadern del professorat 

 Mostrar implicació en les tasques i utilitzar el diàleg igualitari. 

Instruments:  Rúbrica, escala de valoració i prova o tasca objectiva 

 Buscar i seleccionar informació en documents diversos relacionats amb l’assignatura a 

partir del filtratge d’informació i de forma contrastada en mitjans digitals, registrant-la en 

paper de manera acurada o emmagatzemant-la digitalment en dispositius informàtics. 

 Col·laborar i comunicar-se per a construir un producte o tasca col·lectiva. Buscar, filtrar 

i compartir informació amb ajuda de les TIC. Aplicar bones formes de conducta en la 

comunicació. 

 Crear i editar continguts digitals com documents de text o presentacions multimèdia amb 

sentit estètic utilitzant eines TIC i conèixer els diferents tipus de llicències. Dur a terme 

treballs d’investigació o presentacions orals i escrites. 

 Gestionar de forma eficaç tasques o projectes, fer propostes creatives i confiar en les 

seus possibilitats. Prendre decisions raonades i responsabilitzar-se de les pròpies 

accions i de les seues conseqüències. 

 Organitzar un equip de treball de manera que tots els membres hi participen i arriben a 

metes comunes. Generar implicació en la tasca i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre 

conflictes. 

 

Criteris d’avaluació del bloc 2 

Instrument: quadern de l’alumnat, prova o tasca objectiva, escala de valoració i rúbrica 

Desenvolupar per escrit un tema de la història de la literatura i consultar diverses fonts 

d’informació, exposar les idees amb rigor, claredat i coherència i aportar una visió personal per 

a organitzar i sintetitzar els coneixements. 

Llegir i captar el sentit d’obres o fragments significatius de distintes èpoques i gèneres, en prosa 

o en vers, d’autoria masculina o femenina, interpretar el seu contingut d’acord amb els 

coneixements adquirits sobre temes i formes literàries, així com sobre períodes i autories 

significatives per a vincular l’obra i el seu context, gènere i autoria. 

Analitzar i comentar, amb enfocament crític, obres o fragments significatius i situar-los en el 

context històric, social i cultural corresponent. Identificar la presència de temes, motius i idees 

estètiques dominants del moment en què es van escriure, reconéixer les característiques del 



gènere i del moviment en què s’inscriuen, així com els trets més destacats de l’estil literari, per 

a aprofundir en la comprensió del text. 

Establir relacions significatives entre la literatura i altres disciplines. Analitzar semblances i 

diferències entre els diferents llenguatges expressius per a fer una reflexió crítica sobre la 

influència i pervivència de la literatura en la resta de les arts. 

Formular juís, oralment i per escrit, sobre el valor estètic de les obres literàries com apunt de 

trobada d’idees i sentiments col·lectius, i indicar la seua influència en altres manifestacions 

artístiques de la cultura universal i justificar el seu estudi com un mitjà per a generar una actitud 

crítica. 

Comparar textos de la literatura universal i de la literatura escrita en llengües cooficials, posar 

de manifest les influències, coincidències i diferències que hi ha entre aquestes per a vincular-

les amb els corrents estètics dominants en diversos àmbits geogràfics. 

Instrument: prova o tasca objectiva 

Desenvolupar i planificar projectes d’investigació i exposicions orals i escrites amb enfocament 

crític sobre obres, autors o autores, gèneres, èpoques o moviments, amb ajuda de les TIC, 

consultar fonts d’informació diverses i citar-les; seguir un esquema previ amb una estructura 

clara, un registre i una terminologia literària adequats i un llenguatge no discriminatori, i avaluar 

el procés i el producte final. 

 

La informació registrada amb aquests instruments d’avaluació ens permetrà obtenir la 

qualificació que represente el grau d’assoliment dels continguts de l’alumnat mitjançant els 

criteris de qualificació. 

 

Criteris de qualificació 

Per tal d’obtenir la qualificació que determine el grau d’adquisició de continguts de l’alumnat 

al final de cada avaluació, farem servir els següents criteris de qualificació: 

80 % 
Proves o tasques objectives individuals o en grup (orals o escrites), tant al 

voltant dels continguts teòrics i pràctics com de les lectures. 

10 % Treball diari (individual i en grup). 

10 % Participació i interés. 

 

Cal tenir en compte que, en general, es descomptarà 0,05 per faltes d’ortografia, gramàtica, 

d’accentuació o per altres errors d’adequació, coherència i cohesió en tasques i proves. 



Així doncs, la qualificació final de cada avaluació serà la mitjana ponderada dels apartats 

descrits tenint en compte les especificacions detallades. Aquesta nota serà arredonida a la 

centèsima més pròxima i, en cas d’equidistància, a la superior. 

Si en cada avaluació, amb les tasques objectives i la resta d’instruments l’alumnat no obté, 

com a mínim, un 5 per a superar la matèria, haurà de presentar-se a fer una prova objectiva 

que inclourà tots els continguts treballats. Aquesta es realitzarà durant la setmana d’exàmens 

assignada a l’alumnat de 1r de Batxillerat. En aquesta prova hi haurà activitats 

teoricopràctiques sobre els continguts treballats en l’avaluació corresponent. Si tampoc se 

supera aquesta prova, els continguts seran acumulables per a la següent.  

En tot cas, es considerarà que l'alumnat ha superat l'assignatura en la convocatòria de juny si 

obté una nota mínima de cinc. Per tal de recuperar els objectius no superats es podran 

demanar activitats de reforç i complementàries al llarg del curs. A més, per a facilitar la 

recuperació de la matèria no aprovada, hi haurà un examen global a final de curs. 

En la prova extraordinària de juliol s'exigirà per a poder aprovar la recuperació una prova (oral 

o escrita) que el professorat considere oportuna i que prèviament haurà fet constar en l'informe 

de l'assignatura que es lliura a l'alumne després de l'avaluació final de juny. Es considerarà 

que l'alumnat ha superat l'assignatura en juliol si obté una nota mínima de 5 en l’examen. 

Pel que fa a l’avaluació de la capacitació dels alumnes en relació amb el punt de partida i els 

objectius fixats, els resultats de l’avaluació s’expressaran mitjançant una qualificació numèrica, 

sense emprar-hi decimals, en una escala de l’1 al 10, que anirà acompanyada dels termes 

següents: Insuficient, Suficient, Bé, Notable, Excel·lent, 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 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. 

 

 


