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1. Introducció.

 1.1 Justificació de la programació.

Programar en el context educatiu i pedagògic significa concretar i organitzar les intencions
educatives generals en propostes didàctiques específiques que permeten als alumnes arribar als
objectius previstos. Amb això es pretén facilitar la planificació, desenvolupament i avaluació del
procés d'ensenyament-aprenentatge.
L’objectiu d’una programació és planificar, ordenar i concretar el projecte educatiu per reduir la
improvisació o l’arbitrarietat.
La programació didàctica és el tercer nivell de concreció curricular i, per tant, està lligada als dos
nivells superiors: el currículum oficial (primer nivell) i el Projecte Curricular de Centre, el Projecte
Educatiu de Centre i la Programació General Anual (segon nivell).
La programació ha de ser oberta, dinàmica i en contínua evolució respecte de les múltiples variables
que intervenen en el procés d’ensenyament-aprenentatge. L’estructura de la programació es projecta
en un triple sentit: el pla dels continguts, el de les habilitats i requisits tècnics que exigirà a alumnat
i professorat, i la seua dimensió temporal.
A l'hora d'elaborar la present programació s’ha tingut en compte la legislació vigent.

 1.2 Contextualització.

L'Institut d'Educació Secundària La Malladeta s'ubica a la Vila Joiosa, capital de la comarca de la
Marina Baixa, en un entorn on des del punt de vista socioeconòmic conviuen tot tipus de famílies
de classes socials i nivells culturals diversos.
És un centre gran, l'edifici té tres plantes i compta amb unes cinquanta aules que queden englobades
dins dels diferents departaments i funcionen com a aules temàtiques. S'imparteix ESO, Batxillerat,
Formació Professional Bàsica i Cicles Formatius.
La majoria dels nostres alumnes d'ESO procedeixen de tres centres de la localitat: “Hispanitat”,
“Mare Nostrum” i “Doctor Esquerdo”. A més, hem d'afegir l'alumnat immigrant que arriba des del
seu país d'origen (sud-americans, marroquins, russos, romanesos...). Aquesta procedència tan
diversa condiciona el nivell de coneixements dels alumnes que és bastant heterogeni.
Encara que el centre es troba situat en zona considerada històricament valencianoparlant, la realitat
sociolingüística de molts pobles valencians com el nostre ha canviat considerablement durant els
últims anys. Al costat d’alumnes que parlen valencià o castellà podem trobar-nos amb d’altres que
tenen com a llengua materna l’anglés, l’àrab, el romanés, el rus, el xinés... La presència del valencià
en tots els àmbits de l'escola és un veritable aprenentatge per a la immersió. La vida escolar ofereix
tantes possibilitats de situacions de comunicació que cada adolescent haurà de resoldre-les segons
els seus recursos i les seues possibilitats d'expressió. L'escola passa de ser un espai en què se li
ensenya llengua a un espai en què es viu en aquesta llengua. Per això és important que el centre
escolar incorpore en el Projecte Educatiu de Centre la proposta lingüística adequada a la realitat que
l'envolta i dissenye les estratègies necessàries per a dur-la a terme.
Hem de programar en funció de les característiques generals del tipus d'alumnat existent en el
centre. El nostre Departament actualment ha de treballar i valorar molt més la comprensió i
l’expressió oral.
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2. Objectius.
2.1  Objectius generals de l'ESO

L’educació secundària obligatòria ha de contribuir a desenvolupar en els alumnes les capacitats que
els permetran:
a) Assumir responsablement els seus deures, conéixer i exercir els seus drets en el respecte als
altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en
el diàleg consolidant els drets humans i la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes,
com a valors comuns d’una societat plural i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania
democràtica.
b) Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a
condició necessària per a una realització eficaç de les tasques de l’aprenentatge i com a mitjà de
desenvolupament personal.
c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre aquests.
Rebutjar la discriminació de les persones per raó de sexe o per qualsevol altra condició o
circumstància personal o social. Rebutjar els estereotips que suposen discriminació entre homes i
dones, així com qualsevol manifestació de violència contra la dona.
d) Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues relacions
amb els altres, així com rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments
sexistes i resoldre pacíficament els conflictes.
e) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per a, amb sentit
crític, adquirir nous coneixements. Adquirir una preparació bàsica en el camp de les tecnologies,
especialment les de la informació i la comunicació.
f) Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s’estructura en diferents disciplines,
així com conéixer i aplicar els mètodes per a identificar els problemes en els diversos camps del
coneixement i de l’experiència.
g) Desenvolupar l’esperit creatiu i emprenedor i, a la vegada, desenvolupar actituds de confiança en
un mateix, de participació, de sentit crític, d’iniciativa personal i la capacitat per a aprendre a
aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en valencià i en castellà, textos i
missatges complexos, i iniciar-se en el coneixement, la lectura i l’estudi de les seues literatures.
i) Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera apropiada.
j) Valorar la diversitat de cultures i societats i desenvolupar actituds de respecte envers la seua
llengua, tradicions, costums, així com el patrimoni artístic i cultural.
k) Conéixer, valorar i respectar la cultura de la qual formen part la Comunitat Valenciana, així com
la seua història i el seu patrimoni artístic i cultural.
l) Conéixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències,
consolidar els hàbits de cura i salut corporals i incorporar l’educació física i la pràctica de l’esport
per a afavorir el desenvolupament personal i social. Conéixer i valorar la dimensió humana de la
sexualitat en tota la seua diversitat. Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el
consum, la cura dels éssers vius i el medi ambient, contribuint a la seua conservació i millora.
m) Valorar, gaudir, interpretar críticament i produir amb propietat, autonomia i creativitat missatges
que utilitzen codis artístics, científics i tècnics amb la finalitat d’enriquir les possibilitats de
comunicació i d’expressió.

2.2 Objectius de l’àrea de Valencià: llengua i literatura
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1. Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món dels altres i d’un
mateix, per a participar en la societat plural i diversa del segle XXI, per a l’entesa i mediació entre
persones de procedències, llengües i cultures diverses, evitant qualsevol tipus de discriminació i
estereotips lingüístics.
2. Aconseguir la competència comunicativa oral i escrita en castellà i en valencià per a
comunicar-se amb els altres, per a aprendre (en la recerca i l’elaboració d’informació i en la
transformació dels coneixements), per a expressar les opinions i concepcions personals, apropiar-se
i transmetre les riqueses culturals i satisfer les necessitats individuals i socials.
3. Aconseguir la competència en castellà i valencià com a vehicles de comunicació parlada o
escrita, per a la construcció dels coneixements, per al desenvolupament personal i l’expressió i per a
la seua participació en les creacions culturals a fi que siga possible que, al final de l’educació
secundària obligatòria, s’utilitzen normalment i correctament les dues llengües oficials.
4. Utilitzar amb autonomia i esperit crític els mitjans de comunicació social i les tecnologies de la
informació i la comunicació per a obtindre, interpretar, elaborar i presentar en diferents formats
informacions, opinions i sentiments diversos i per a participar en la vida social.
5. Interaccionar, expressar-se i comprendre oralment o per escrit, de manera coherent i adequada als
contextos acadèmic, social i cultural, i adoptar una actitud respectuosa i de cooperació.
6. Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de l’activitat acadèmica, social i
cultural, valorar la lectura com a font de plaer, d’enriquiment personal i de coneixement d’un
mateix i del món, i consolidar hàbits lectors.
7. Comprendre, interpretar i valorar textos orals i escrits de diferents àmbits, tot tenint en compte
finalitats i situacions en què es produïxen i els elements verbals i no verbals que intervenen en la
seua recepció.
8. Comprendre i crear textos literaris utilitzant els coneixements bàsics sobre les convencions dels
gèneres, els temes i motius de la tradició literària i els recursos estilístics, i valorar el coneixement
del patrimoni literari com una manera de simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva.
9. Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la llengua i les normes
d’ús lingüístic per a comprendre i produir missatges orals i escrits amb adequació, coherència,
cohesió i correcció.
10. Conéixer la realitat plurilingüe de la Comunitat Valenciana, d’Espanya i del món actual, i
valorar les varietats de la llengua i la diversitat lingüística del món com una riquesa cultural i
personal.
11. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat d’aprenentatge
i d’ús de les llengües i participar activament en el control i avaluació del propi aprenentatge i el dels
altres.
12. Buscar, consultar, citar i aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos, tant de
fragments com d’obres completes i d’altres fonts d’informació per a adoptar una visió personal i
crítica.
13. Utilitzar tant les fonts impreses com les digitals per a obtindre, seleccionar i transmetre
informació i per tal de produir treballs acadèmics amb rigor, claredat i coherència.
14. Reflexionar, reconéixer i analitzar els diferents nivells de la llengua (fonològic, ortogràfic,
morfològic, sintàctic, lexicosemàntic i textual) i els elements que hi pertanyen per a la producció,
recepció i autocorrecció de textos.
15. Identificar la intenció comunicativa dels missatges orals i escrits, assenyalar els mecanismes de
relació i estructura dins el text i entre el text i el seu context a fi de desenvolupar lectures crítiques
dels missatges que hi apareixen.
16. Valorar la importància d’utilitzar el registre lingüístic adequat a cada situació comunicativa.
17. Promoure la capacitat de reflexió sobre la unitat del fet artístic i les relacions que s’estableixen
entre la literatura i la resta de disciplines artístiques (cinema, pintura, música...).
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18. Comprendre els textos representatius de la literatura en valencià des de l’edat mitjana fins a
l’actualitat, reconéixer i valorar la seua intencionalitat, la relació amb el context sociocultural i les
convencions dels gèneres com a part del patrimoni comú.
19. Aplicar tècniques i estratègies (resum, esquema, mapa conceptual, esborrany...) per a afavorir
l’aprenentatge i optimitzar l’estudi.

2.3 Objectius generals del Batxillerat

En el marc de la LOMQE, el Batxillerat té com a finalitat proporcionar a l’alumnat formació,
maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que els permetran desenvolupar funcions
socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència. Així mateix, capacitarà
l’alumnat a accedir a l’educació superior.
El Batxillerat contribuirà a desenvolupar en l’alumnat les capacitats que els permetran:
a) Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una consciència cívica
fomente la coresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa.
b) Consolidar una maduresa personal i social que els permeta actuar de forma responsable i
responsable, inspirada pels valors de la Constitució Espanyola així com pels drets humans, que
autònoma i desenvolupar el seu esperit crític. Preveure i resoldre pacíficament els conflictes
personals, familiars i socials.
c) Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar i valorar
críticament les desigualtats existents i impulsar la igualtat real i la no discriminació de les persones
amb discapacitat.
d) Consolidar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries per a l’eficaç
aprofitament de l’aprenentatge, i com a mitjà de desenvolupament personal.
e) Dominar, tant en l’expressió oral com en l’escrita, el valencià i el castellà.
f) Expressar-se amb fluïdesa i correcció en una o més llengües estrangeres.
g) Utilitzar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la comunicació.
h) Conéixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus antecedents històrics i
els principals factors de la seua evolució. Participar de forma solidària en el desenvolupament i la
millora del seu entorn social.
i) Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les habilitats bàsiques
pròpies de la modalitat triada.
j) Comprendre els elements i els procediments fonamentals de la investigació i dels mètodes
científics. Conéixer i valorar de forma crítica la contribució de la ciència i la tecnologia en el canvi
de les condicions de vida, així com consolidar la sensibilitat i el respecte envers el medi ambient.
k) Consolidar l’esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, treball en
equip, confiança en un mateix i sentit crític.
l) Desenvolupar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com a fonts de formació
i d’enriquiment cultural.
m) Utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el desenvolupament personal i social.
n) Consolidar actituds de respecte i prevenció en l’àmbit de la seguretat viària.

2.4 Objectius de la matèria de Valencià: llengua i literatura

- La matèria de Valencià: llengua i literatura, troncal a les tres modalitats de Batxillerat, té com a
finalitat consolidar i ampliar els aprenentatges adquirits per l’alumnat al llarg de l’ensenyament
secundari. A la vegada, aprofundeix en el procés de maduració que ha de servir perquè afronten
amb garantia d’èxit tant els estudis superiors (universitaris o de formació professional) com la
inserció en l’àmbit social i laboral si no continuen amb la seua formació en el món acadèmic.
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- És evident que l’eix de la matèria és el lingüístic i que l’objectiu últim és que l’alumnat siga capaç
d’analitzar, explicar i produir textos orals i escrits, de diversos àmbits, amb correcció, coherència,
cohesió i adequació. Amb aquesta finalitat, el coneixement de les categories gramaticals, de les
unitats sintàctiques, del significat i les relacions de les paraules i de la norma ortogràfica s’han de
consolidar i ampliar. En tot cas, els aprenentatges lingüístics només tenen sentit en el moment del
seu ús. En definitiva, es tracta que l’alumnat reflexione i faça servir aquells mecanismes que se li
proporcionen no només a l’aula sinó també a les interaccions comunicatives fora de l’àmbit
acadèmic.

- Aquesta competència comunicativa, però, estaria incompleta sense el fet literari, entés no només
com a estudi de moviments, autors, obres i gèneres sinó també com a procés creador, com a
consolidació de l’hàbit lector i, en els dos últims sentits, com a font de gaudi. A través del
coneixement de la literatura s’adquireixen destreses que permeten explicar el món i expressar
sentiments, vivències, experiències i emocions per refermar el procés maduratiu de l’estudiant.

- Per altra banda, amb la introducció de treballs de recerca, tècniques i mètodes d’investigació
acadèmica, s’afavoreix la capacitat de l’alumnat com a emissor i receptor d’interaccions
comunicatives de caire científic. Dins dels àmbits discursius a què s’ha fet referència abans, el
text acadèmic esdevé, en Batxillerat, cabdal perquè l’alumnat puga interaccionar i construir altres
coneixements. La iniciació a la consulta bibliogràfica (ja siga a través de les noves tecnologies o
fent servir mitjans tradicionals), la correcta citació de fonts, els aspectes formals, les
convencions..., en definitiva, totes les característiques que conformen allò que s’ha considerat i
que encara es considera un treball acadèmic òptim, s’han d’haver assumit al final de l’etapa.

- En resum, es tracta que l’alumnat adquirisca els coneixements lingüístics necessaris per a
l’elaboració i sistematització personals que possibiliten la correcta comprensió i elaboració de tot
tipus de textos, i afavorisquen el seu aprenentatge autònom, tant col·lectiu com individual,
l’aplicació de mètodes d’investigació adequats i la consciència de les possibilitats que les llengües
ofereixen.

3. Competències.
S’entén per competència la capacitat de posar en pràctica de manera integrada, en contextos i
situacions diferents, les habilitats, les actituds personals i els coneixements adquirits durant l’etapa
educativa amb la finalitat d’aconseguir la realització adequada d’activitats i la resolució eficaç de
problemes complexos.
Les competències tenen tres components: un saber (un contingut), un saber fer (un procediment,
una habilitat, una destresa, etc.) i un saber ser o saber estar (una actitud determinada).
Les competències clau tenen les característiques següents:
-Promouen el desenvolupament de capacitats, més que l’assimilació de continguts, encara que
aquests estan sempre presents a l’hora de concretar els aprenentatges.
-Tenen en compte el caràcter aplicatiu dels aprenentatges, ja que s’entén que una persona
competent és aquella capaç de resoldre els problemes propis del seu àmbit d’actuació.
-Es basen en el seu caràcter dinàmic, ja que es desenvolupen de manera progressiva i poden ser
adquirides en situacions i institucions formatives diferents.
-Tenen un caràcter interdisciplinari i transversal, ja que integren aprenentatges procedents de
diferents disciplines.
-Són un punt de trobada entre la qualitat i l’equitat, ja que pretenen garantir una educació que done
resposta a les necessitats reals de la nostra època (qualitat) i que servisca de base comuna a tots els
ciutadans (equitat).
En acabar ESO i Batxillerat els alumnes hauran d’haver adquirit, en un grau adequat, les
anomenades competències clau, és a dir, els coneixements, les destreses i les actituds que els
individus necessiten per a desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb
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responsabilitat i competència, i estar capacitats per a un aprenentatge al llarg de la vida i per a
accedir, amb garanties d’èxit, a l’educació superior.

La competència en comunicació lingüística, la competència matemàtica i les competències bàsiques
en ciència i tecnologia són els tres blocs competencials el desenvolupament dels quals ha de
potenciar-se en l’etapa de Batxillerat. Vegem, en tot cas, quins elements fonamentals constitueixen
cadascuna de les set competències clau que s’han d’adquirir en finalitzar l’etapa.

1. Competència en comunicació lingüística (CCL)

Definició Habilitat en l’ús del llenguatge per a la comunicació, la representació, la
comprensió i la interpretació de la realitat, la construcció del coneixement i
l’organització del pensament, les emocions i la conducta.

Coneixements − Component lingüístic.
− Component pragmaticodiscursiu.
− Component sociocultural.
− Component estratègic.
− Component personal.

Destreses − Llegir i escriure.
− Escoltar i respondre.
− Dialogar, debatre i conversar.
− Exposar, interpretar i resumir.
− Elaborar creacions pròpies.

Actituds − Respecte a les normes de convivència.
− Desenvolupament d’un esperit crític.
− Respecte als drets humans i al pluralisme.
− Concepció del diàleg com a eina primordial per a la convivència, la

resolució de conflictes i el desenvolupament de les capacitats afectives.
− Actitud de curiositat, interés i creativitat.
− Reconeixement de les destreses inherents a aquesta competència com a

fonts de plaer.
2. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia (CMCT)

Definició La competència matemàtica implica la capacitat d’aplicar el raonament
matemàtic i les seues eines per a descriure, interpretar i predir diferents
fenòmens en el seu context.
Les competències bàsiques en ciència i tecnologia proporcionen un
acostament al món físic i a la interacció responsable amb aquest des
d’accions, tant individuals com col·lectives, orientades a conservar i
millorar el medi natural, decisives per a la protecció i manteniment de la
qualitat de vida i el progrés dels pobles.

Coneixements - Nombres, mesures i estructures.
- Operacions i representacions matemàtiques.
- Comprensió dels termes i conceptes matemàtics.
- Sabers o coneixements científics relatius a la física, la química, la

biologia, la geologia, les matemàtiques i la tecnologia, que es deriven
de conceptes, processos i situacions interconnectades.

Destreses - Aplicació dels principis i processos matemàtics en diferents contextos,
per a emetre judicis fundats i seguir cadenes argumentals en la
realització de càlculs, anàlisis de gràfics i representacions
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matemàtiques i manipulació d’expressions algebraiques, incorporant
els mitjans digitals quan calga.

- Creació de descripcions i explicacions matemàtiques que porten
implícites la interpretació de resultats matemàtics i la reflexió sobre la
seua adequació al context, igual que la determinació de si les solucions
són adequades i tenen sentit en la situació en què es presenten.

- Utilitzar els conceptes, els procediments i les eines en la resolució dels
problemes que puguen sorgir en una situació determinada al llarg de la
vida.

- Utilitzar i manipular eines i màquines tecnològiques.
- Utilitzar dades i processos científics per a aconseguir un objectiu.
- Identificar preguntes.
- Resoldre problemes.
- Arribar a una conclusió.
- Prendre decisions basades en proves i arguments.

Actituds - Rigor, respecte a les dades i veracitat.
− Assumpció de criteris ètics associats a la ciència i a la tecnologia.
− Interés per la ciència, el suport a la recerca científica i la valoració del

coneixement científic.
− Sentit de la responsabilitat en relació a la conservació dels recursos

naturals i a les qüestions mediambientals, i a l’adopció d’una actitud
adequada per a aconseguir una vida física i mental saludable en un
entorn natural i social.

3. Competència digital (CD)

Definició Habilitat per a buscar i processar informació mitjançant un ús creatiu, crític
i segur de les TIC.

Coneixements − Tècniques i estratègies d’accés a la informació.
− Eines tecnològiques.
− Maneig de diferents suports: oral, escrit, audiovisual, multimèdia,

digital.
Destreses − Accedir, buscar i seleccionar críticament la informació.

− Interpretar i comunicar informació.
− Eficàcia tècnica.

Actituds − Autonomia.
− Responsabilitat crítica.
− Actitud reflexiva.

4. Competència per a aprendre a aprendre (CAA)

Definició Habilitat per a iniciar, organitzar i persistir en l’aprenentatge.

Coneixements − Coneixement de les capacitats personals.
− Estratègies per a desenvolupar les capacitats personals.
− Atenció, concentració i memòria.
− Motivació.
− Comprensió i expressió lingüístiques.
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Destreses − Estudiar i observar.
− Resoldre problemes.
− Planificar projectes.
− Recollir, seleccionar i tractar diferents fonts d’informació.
− Ser capaç d’autoavaluar-se.

Actituds − Confiança en un mateix.
− Reconeixement ajustat de la competència personal.
− Actitud positiva davant de la presa de decisions.
− Perseverança en l’aprenentatge.
− Valoració de l’esforç i la motivació.

5. Competències socials i cíviques (CSC)

Definició Habilitat per a utilitzar els coneixements i actituds sobre la societat,
entesa des de les diferents perspectives, en la seua concepció dinàmica,
canviant i complexa, per a interpretar fenòmens i problemes socials en
contextos cada vegada més diversificats; per a elaborar respostes,
prendre decisions i resoldre conflictes, així com per a interactuar amb
altres persones i grups conforme a normes basades en el respecte mutu
i en les conviccions democràtiques.

Coneixements − Coneixement crític dels conceptes de democràcia, justícia, igualtat,
ciutadania i drets humans i civils.

− Coneixement dels esdeveniments més destacats i de les principals
tendències en les històries nacional, europea i mundial.

− Comprensió dels processos socials i culturals de caràcter migratori que
impliquen l’existència de societats multiculturals en el món globalitzat.

− Coneixements que permeten comprendre i analitzar de manera crítica
els codis de conducta i els usos generalment acceptats en les diferents
societats i entorns, així com les seues tensions i processos de canvi.

− Conceptes bàsics relatius a l’individu, al grup, a l’organització del
treball, a la igualtat i la no discriminació entre homes i dones i entre
diferents grups ètnics o culturals, a la societat i a la cultura.

− Comprendre les dimensions intercultural i socioeconòmica de les
societats europees, i percebre les identitats culturals i nacionals com un
procés sociocultural dinàmic i canviant en interacció amb l’europea, en
un context de creixent globalització.

Destreses − Capacitat de comunicar-se d’una manera constructiva en diferents
entorns socials i culturals.

− Mostrar tolerància, expressar i comprendre punts de vista diferents.
− Negociar sabent inspirar confiança i sentir empatia.
− Habilitat per a interactuar eficaçment en l’àmbit públic i manifestar

solidaritat i interés per resoldre els problemes que afecten la comunitat.
− Reflexió crítica i creativa.
− Participació constructiva en les activitats de la comunitat.
− Presa de decisions, en particular, mitjançant l’exercici del vot i de

l’activitat social i cívica.
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Actituds − Seguretat en un mateix, integritat i honestedat.
− Interés pel desenvolupament socioeconòmic i la seua contribució a un

major benestar social.
− Comunicació intercultural, diversitat de valors i respecte a les

diferències, comprometent-se a la superació de prejudicis.
− Ple respecte dels drets humans.
− Voluntat de participar en la presa de decisions democràtiques.
− Sentit de la responsabilitat.
− Comprensió i respecte dels valors basats en els principis democràtics.
− Participació constructiva en activitats cíviques.
− Suport a la diversitat i la cohesió socials i al desenvolupament

sostenible.
− Voluntat de respectar els valors i la intimitat dels altres, i la recepció

reflexiva i crítica de la informació procedent dels mitjans de
comunicació.

6. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEE)

Definició – Capacitat per a adquirir i aplicar una sèrie de valors i actituds, i de triar
amb criteri propi, transformant les idees en accions.

Coneixements − Autoconeixement.
− Establiment d’objectius.
− Planificació i desenvolupament d’un projecte.
− Habilitats socials i de lideratge.

Destreses − Responsabilitat i autoestima.
− Perseverança i resiliència.
− Creativitat.
− Capacitat per a calcular i assumir reptes responsablement.

Actituds − Control emocional.
− Actitud positiva davant del canvi.
− Flexibilitat.

7. Consciència i expressions culturals (CEC)

Definició Habilitat per a comprendre, apreciar i valorar, amb esperit crític i actitud
oberta i respectuosa, diferents manifestacions culturals, i interessar-se en la
seua conservació com a patrimoni cultural.

Coneixements − Llenguatges i manifestacions artístiques.
− Tècniques i recursos específics.

Destreses − Comprendre, apreciar i valorar críticament.
− Elaborar creacions pròpies.

Actituds − Curiositat, interés i creativitat.
− Reconeixement de les manifestacions culturals i artístiques com a fonts

de plaer i gaudi personal.
− Valoració responsable i actitud de protecció del patrimoni.
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3.1. Competències relacionades amb l’àrea de Valencià: llengua i literatura.

En l’àrea de Valencià: llengua i literatura incidirem en l’entrenament de totes les competències de
manera sistemàtica posant èmfasi en els descriptors més afins a l’àrea.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
Des de l’àrea de Valencià: llengua i literatura es poden desenvolupar alguns aspectes d’aquesta
competència en concret l’entrenament del raonament lògic i la cura de l’entorn ambiental. La
utilització del mètode científic per a millorar la comprensió de continguts és també una eina que es
pot manejar en la matèria.

Els descriptors que treballarem fonamentalment seran:
● Comprometre’s amb l’ús responsable dels recursos naturals per tal de promoure un

desenvolupament sostenible.
● Aplicar mètodes d’anàlisi rigorosos per tal de millorar la comprensió de la realitat de

l’entorn en distints àmbits (biològic, geològic, físic, químic, tecnològic, geogràfic...).
● Organitzar la informació emprant procediments matemàtics.

Comunicació lingüística
La competència en comunicació lingüística s’entrena de forma explícita en el propi àmbit
curricular, per tant, podríem incloure qualsevol dels descriptors d’aquesta competència, encara que
voldríem destacar alguns aspectes més competencials que afavorisquen la transversalitat d’aquests.

Els descriptors que prioritzarem seran:
● Comprendre el sentit dels textos escrits i els orals.
● Respectar les normes de comunicació en qualsevol context: mantindre el torn de paraula,

escoltar atentament l’interlocutor...
● Manejar elements de comunicació no verbal, o en diferents registres, en les diverses

situacions comunicatives.
● Usar els coneixements sobre la llengua per a buscar informació i llegir textos en qualsevol

situació.
● Produir textos escrits de diversa complexitat per a usar-los en situacions quotidianes o

d’assignatures diverses.

Competència digital
L’àrea de Valencià: llengua i literatura ha de contribuir a l’entrenament de la competència digital,
tan rellevant i necessària en el context actual. La comunicació digital, suposa una forma de
comunicació que s’entrenarà dins d’aquesta àrea de forma sistemàtica. El desenvolupament de
processos comunicatius eficaços en què s’utilitzen els continguts propis de l’assignatura és pilar
fonamental per al desenvolupament de la competència digital en els alumnes.

Per això, en aquesta àrea, treballarem els següents descriptors de la competència:
● Emprar fonts diferents per a buscar informació.
● Seleccionar l’ús de les diferents fonts segons la fiabilitat que presenten.
● Elaborar i fer publicitat de la informació pròpia derivada de la informació obtinguda per

mitjà dels mitjans tecnològics.
● Comprendre els missatges que provenen dels mitjans de comunicació.
● Utilitzar els diferents canals de comunicació audiovisual per a transmetre informació

diversa.
● Manejar ferramentes digitals per la construcció de coneixement.
● Aplicar criteris ètics en l’ús de les tecnologies.
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Consciència i expressions culturals
L’expressió de la llengua i el coneixement de diverses expressions culturals a través de la literatura
facilita des de l’àrea el desenvolupament d’aquesta competència. Verbalitzar l’expressió d’emocions
i sentiments i poder descriure i apreciar manifestacions artístiques comporta un coneixement més
profund i una estima per les diferents expressions artístiques, per tant, la llengua és la forma en la
qual trobem el plaer i la comprensió.

En aquesta àrea, treballarem els següents descriptors:
● Mostrar respecte pel patrimoni cultural mundial en els diferents vessants (artístic, literari,

etnogràfic, cientificotècnic...), i per les persones que han contribuït a desenvolupar-los.
● Valorar la interculturalitat com una font de riquesa personal i cultural.
● Expressar sentiments i emocions des de codis artístics.
● Apreciar la bellesa de les expressions artístiques i les manifestacions de creativitat i gust per

la estètica a l’àmbit quotidià.
● Elaborar treballs i presentacions amb sentit estètic.

Competències socials i cíviques
Treballar amb altres, descobrir les diferències i establir normes per a la convivència afavoreix el
desenvolupament de competències socials i cíviques. Des de l’ús de la llengua per a consensuar,
establir i seguir normes de funcionament fins al seguiment de les normes de comunicació es pot
entrenar en l’àrea de Valencià llengua i literatura el desenvolupament d’aquesta competència.

Per aquesta raó, entrenarem els següents descriptors:
● Aplicar els drets i els deures de la convivència ciutadana en el context de l’escola.
● Mostrar disponibilitat per a la participació activa en els àmbits de participació establerts.
● Desenvolupar la capacitat de diàleg amb els altres en situacions de convivència i treball per

a la resolució de conflictes.
● Reconéixer riquesa en la diversitat d’opinions i idees.
● Involucrar-se o promoure accions amb una finalitat social.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor
El desenvolupament del sentit crític d’iniciativa i esperit emprenedor és de vital importància en
qualsevol context educatiu perquè afavorisca l’autonomia dels alumnes i el desenvolupament
d’habilitats personals per a emprendre accions innovadores en contextos acadèmics que després es
podran extrapolar a situacions vitals. En el propi estudi de l’assignatura l’alumne ha de reconéixer
els seus recursos i desenvolupar hàbits que puguen permetre superar dificultats en el treball i en la
consecució de metes establides.

Els descriptors que entrenarem són:
● Optimitzar recursos personals basant-se en les fortaleses pròpies.
● Ser constant en el treball superant les dificultats.
● Gestionar el treball del grup coordinant tasques i temps.
● Assumir les responsabilitats encomanades i donar-ne compte.
● Dirimir la necessitat d’ajuda en funció de la dificultat de la tasca.
● Mostrar iniciativa personal per iniciar o promoure accions noves.

Aprendre a aprendre
La competència d’aprendre a aprendre es pot desenvolupar en l’àrea afavorint tasques que permeten
l'autoconeixement de l’estudiant com a aprenent per a la millora dels seus processos d’aprenentatge.
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En aquest sentit, l’àrea de Valencià: llengua i literatura es presta de forma favorable a realitzar
processos metacognitius i d’adquisició de estratègies i estructures d’aprenentatge extrapolables a
altres àrees i contextos.

Treballarem els següents descriptors de forma prioritària:
● Generar estratègies per a aprendre en diferents contextos d’aprenentatge.
● Identificar potencialitats personals com a aprenent: estils d’aprenentatge, intel·ligències

múltiples, funcions executives...
● Planificar els recursos necessaris i els passos que s’han de fer durant el procés

d’aprenentatge.
● Gestionar els recursos i les motivacions personals en favor de l’aprenentatge.
● Prendre consciència dels processos d’aprenentatge

4. Continguts

Els diferents continguts del currículum s’organitzen en els següents blocs:
BLOC 1: Escoltar i parlar
BLOC 2: Llegir i escriure
BLOC 3: Coneixement de la llengua
BLOC 4: Educació literària.

4.1 Continguts per cursos

Curs 1r ESO

Per motiu de la implantació dels ÀMBITS al 1r curs d'ESO, tant els continguts específics de la
matèriacom els comuns amb Llengua i Literatura castellanes, es troben en la programació específica
d’àmbits de 1r ESO, integrant-hi les matèries que en formen part, com ara, Valencià i Geografia i
Història. Aquesta programació ha estat coordinada des dels dos departaments i dissenyada
conjuntament per tal d’acomplir l’objectiu (en la mesura que la nova situació ho permeta) d’aquesta
nova metodologia d’impartir-ne els continguts.
Hi cal remarcar un nou recurs que ofereix el PAM, la CODOCÈNCIA. Amb aquest recurs es dota
el professorat de l’àmbit d’un suport didàctic en les matèries de les quals no és especialista.
L’objectiu és donar una major atenció individualitzada a l’alumnat i tenir un professor especialista
en els continguts a explicar en almenys 1 hora de cada assignatura.

Curs 2n ESO

Bloc 1: Escoltar i parlar

Continguts

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

Gèneres dialogats de la comunicació oral, formals i espontanis (debat i conversació, etc.).
Estudi, anàlisi i dramatització del debat: estructura habitual i moderador.
Aplicació de tècniques d’escolta activa i ús del diàleg igualitari.
Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques.
Assumpció de distints rols en equips de treball.
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Aplicació i avaluació de les propietats textuals en els intercanvis de comunicació oral
(adequació, coherència, cohesió i correcció).
Valoració de la conversació com a ferramenta de les habilitats socials, de mediació,
d’expressió de la creativitat i de respecte per les opinions dels altres.
Creació del pensament de perspectiva.

Foment de la solidaritat, la tolerància, el respecte i l’amabilitat.
Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatges cooperatiu.
Característiques dels textos orals instructius i expositius.
Aplicació dels coneixements de la tipologia i de les propietats textuals en l’anàlisi dels textos
instructius i expositius.
Ús de tècniques de memorització i retenció de la informació: esquemes senzills, taules i
resums.
Utilització guiada de diccionaris i fonts d’informació en diferents suports.
Aplicació dels coneixements de la tipologia i de les propietats textuals en la producció oral de
textos instructius i expositius.
Aplicació de tècniques d’avaluació, autoavaluació i coavaluació en les produccions orals.
Utilització de guies i gravacions.
Selecció raonada dels productes que s’incloguen en el portfolio.
Coneixement dels entorns laborals, professions i estudis vinculats als coneixements de l’àrea.
Autoconeixement de fortaleses i debilitats.

CONTINGUTS ESPECÍFICS

Participació en situacions de comunicació (posades en comú en equips cooperatius, debats
regulats, etc.) que desenrotllen les relacions socials en l’entorn acadèmic.
Participació en reformulacions del missatge en contextos multilingües.
Aplicació de les característiques del llenguatge conversacional (cooperació, espontaneïtat,
economia i subjectivitat), dels principis de cooperació (aportar informació certa, de manera clara,
breu i ordenada, etc.), de les habilitats socials en les formes de tractament i respecte, especialment
en situacions en què es mostre l’acord i el desacord i en aquelles que propicien l’entrenament de
l’assertivitat; en la identificació de problemes interpersonals, en la busca de solucions, en
l’anticipació de conseqüències i en la presa de decisions.
Aplicació, anàlisi i avaluació dels elements d’expressió oral no verbals, corporals i
paralingüístics: gesticulació (gestos que acompanyen el discurs i en faciliten la comprensió, evitar
els tics gestuals, etc.), mirada (mantindre el contacte visual amb l’interlocutor, no mirar al buit,
etc.), to (evitar una entonació monòtona i poc variada, subratllar amb la veu les paraules clau del
discurs, etc.), dicció (evitar una pronunciació descuidada dels sons, etc.), espai, etc.
Utilització del lèxic del nivell educatiu i d’un llenguatge no discriminatori.
Escolta activa, comprensió, interpretació i anàlisi de textos orals i audiovisuals instructius i
expositius (instruccions per a realitzar activitats acadèmiques, avisos, plans d’evacuació,
instruccions per a evitar incendis, regles d’un joc, receptes de cuina, explicacions de conceptes, de
processos i d’idees, exposicions, xarrades sobre la utilització del mòbil, d’internet, conferències,
etc.) i els que generen els aprenentatges i projectes de treball.
Anàlisi de la informació no verbal corporal (gestos, mirada, postura, contacte físic, etc.) i
paralingüística (la dicció, l’accentuació, el ritme i el to de veu).
Aplicació de les estratègies de comprensió oral de manera conscient i reflexiva (activació de
coneixements previs, anticipació; manteniment de l’atenció, confirmació o rebuig d’hipòtesis;
resolució de problemes de comprensió lèxica; reformulació, extracció i selecció d’informacions
concretes presents en el text, etc.).
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Ús de tècniques d’interpretació de lèxic nou amb l’ajuda d’imatges, pel context, etc.
Producció de textos orals instructius i expositius: explicació de textos escrits (normes de gestió
i regulació de les activitats acadèmiques dins de l’aula, instruccions orals per a realitzar
activitats acadèmiques, avisos, instruccions per a evitar incendis, regles d’un joc, receptes de
cuina, etc.), explicacions de conceptes, de processos i d’idees, exàmens i resums orals, etc., i els
que generen els aprenentatges i projectes de treball.
Anàlisi, aplicació i avaluació dels procediments lingüístics d’expressió oral de textos instructius
(informació objectiva i precisa, l’imperatiu, construccions d’obligació, etc.) i expositius (exposició
ordenada i jerarquitzada d’idees, etc.), prestant atenció a les interferències lingüístiques.
Anàlisi, aplicació i avaluació dels elements d’expressió oral no verbals, corporals i paralingüístics,
especialment de la pronunciació i de la gesticulació, amb l’ajuda dels companys i del professor.

Bloc 2: Llegir i escriure

Continguts
CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
Característiques bàsiques dels textos instructius i expositius: funció comunicativa, estructura,
marques lingüístiques, recursos verbals i no verbals, gèneres.
Ús d’estratègies de planificació com a part del procés d’escriptura, especialment en textos
instructius i expositius: analitzar la situació comunicativa; activar coneixements previs; generar
informacions (pròpies, dels companys o de fonts documentals); ordenar la informació en paràgrafs
amb esquemes, taules, etc.
Reflexió sobre la importància de l’escriptura en el desenrotllament personal, com a organitzador del
pensament i instrument per a l’enriquiment del vocabulari.
Selecció raonada dels textos produïts que s’inclouen en el portfolio.
Ús de tècniques de síntesi de la informació: esquema, taula, resum de textos instructius i
expositius.
Actuació eficaç en equips de treball.
Participar en la creació de normes de funcionament de l’equip; interactuar amb responsabilitat,
interés, respecte i confiança; coresponsabilitzar-se del quadern d’equip; buscar el consens i el suport
dels altres, usar estratègies de supervisió i resolució de problema, etc.
Busca, localització i extracció d’informació en diferents tipus de textos i fonts documentals i
no documentals, amb la col·laboració dels companys, esmentant les fonts d’informació.
Utilització de diferents tipus de biblioteques (aula, centre, pública, personal, virtual) per a obtindre
informació.
Utilitzar el pensament com un mitjà i un fi, per a la reflexió sobre la importància de la lectura i
l’escriptura com a mitjans d’aprenentatge per a ampliar els coneixements des d’un punt de vista
crític i creatiu.
Valoració de l’error com a oportunitat.
Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats.
Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat d’automotivació.
Superació d’obstacles i fracassos. Mostrar iniciativa, idees innovadores, perseverança i flexibilitat.
Utilització del pensament alternatiu.
Desenrotllament del sentit crític.
Ús de ferramentes digitals de busca en pàgines web especialitzades, diccionaris i enciclopèdies
en línia, bases de dades especialitzades, etc., i visualització.
Emmagatzematge de la informació digital. Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la
busca i el contrast d’informació.
Disseny de presentacions multimèdia.
Coneixement i ús de drets d’autor i llicències de publicació.
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Ús de les ferramentes més comunes de les TIC per a col·laborar i comunicar-se amb la resta del
grup amb la finalitat de planificar el treball, aportar idees constructives pròpies, comprendre les
idees alienes, etc.
Utilització del correu electrònic i mòduls cooperatius en entorns personals d’aprenentatge
com ara blogs, fòrums, wikis, etc.
Adquisició d’hàbits i conductes per a la comunicació i la protecció de l’individu i per a protegir els
altres de les males pràctiques com el ciberassetjament.

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

CONTINGUTS ESPECÍFICS
Aplicació dels coneixements sobre les característiques bàsiques dels textos instructius i
expositius a la comprensió, interpretació i anàlisi d’estos: anàlisi de la situació de comunicació
(intenció comunicativa, àmbit d’ús, canal, grau de formalitat); identificació del registre;
identificació o generació del tema, la idea principal, les idees secundàries i l’organització del
contingut; localització o deducció d’informació explícita i implícita; anàlisi dels mecanismes
gramaticals (connexió i referència, eix temporal de present, impersonalització, etc.), del lèxic
especialitzat i dels recursos expressius (enumeració, personificació, etc.); interpretació de la
informació contextual i no verbal (taules, gràfics, mapes, etc.), etc.
Lectura, comprensió, interpretació i anàlisi de textos escrits narratius (narracions amb
finalitat didàctica, etc.), descriptius (descripció tècnica), instructius (avisos en general, regles
d’un joc, receptes de cuina, normes ortogràfiques i gramaticals en llibres de text, etc.),
expositius (fulls informatius, mapes i guies, taules i gràfiques, fragments de llibres de text,
etc.), argumentatius (enquestes d’opinió, fullets d’institucions).
Ús i aplicació d’estratègies de comprensió lectora, especialment en textos expositius i
instructius. Abans de la lectura: establir els objectius de la lectura (lúdic, obtindre informació,
aprendre, etc.); activar els coneixements previs a partir del contingut del títol; formular hipòtesis
sobre el contingut a través de la informació paratextual (títol, subtítols, il·lustracions, paraules
destacades, context); identificació de l’estructura externa. Durant la lectura: mantindre l’atenció;
contrastar els coneixements previs amb la informació del text; rellegir per a aclarir dubtes de
comprensió; controlar la coherència del text a través de la reflexió al final de cada paràgraf, el
subratllat i les anotacions; formular inferències sobre aspectes del contingut; solucionar dubtes
sobre el significat de paraules o expressions a través del context o usant el diccionari. Després de la
lectura: identificar o deduir el tema, la idea principal, la intenció de l’autor i l’organització del
contingut; sintetitzar la informació a través de resums, esquemes i taules; localitzar informació
específica explícita o implícita; respondre preguntes sobre aspectes formals (connectors d’orde i
lògics, temps verbals, impersonalització, mecanismes de referència lèxica i gramatical, lèxic
d’especialitat, etc.); localitzar i explicar els recursos expressius; avaluar les prediccions efectuades i
la consecució dels objectius de la lectura.
Ús de processadors de textos en l’escriptura: buscar i reemplaçar, disseny de pàgina, llistes,
taules, impressió, dibuix i quadros de text, etc.
Producció de textos escrits narratius (guions de ràdio o televisió, etc.), descriptius
(descripcions tècniques, etc.), instructius (avisos, regles d’un joc, receptes de cuina, etc.),
expositius (resposta llarga a preguntes d’activitats o proves, etc.), argumentatius (enumeració
d’arguments sobre temes polèmics, interpretació d’enquestes, valoracions sobre llibres llegits
seguint un guió, etc.), amb adequació, coherència, cohesió i correcció, d’acord amb les
característiques pròpies dels gèneres.
Ús d’estratègies de textualització o escriptura, com a part del procés de producció escrita, de forma
reflexiva i dialogada: redactar esborranys, usar diccionaris i gramàtiques, controlar la progressió de
la informació, reescriure.
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Creació de textos escrits de caràcter instructiu o expositiu, individuals i col·lectius, a partir de
propostes que promoguen la creativitat i el gaudi personal, usant recursos lingüístics
(enumeració, personificació, etc.), recursos del llenguatge no verbal (taules, mapes, vinyetes,
etc.) i utilitzant ferramentes digitals d’edició i presentació amb ajuda de guies.
Aplicació del coneixement sobre les propietats textuals (adequació, coherència i cohesió) en
l’escriptura de textos instructius i expositius.
Ús de tècniques de selecció, organització i revisió del lèxic nou.
Avaluació de les produccions pròpies o alienes com a part del procés d’escriptura, amb la
col·laboració dels companys, comparant el resultat amb el pla original, jutjant si el text respon a
l’objectiu d’escriptura i analitzant l’adequació, coherència i cohesió, amb la finalitat de millorar els
textos.
Revisió de produccions pròpies i alienes, identificant i corregint els errors ortogràfics,
gramaticals i lèxics, d’acord amb les normes de correcció determinades per al nivell educatiu.
Reescriptura total o parcial dels textos escrits, corregint els errors en l’adequació, coherència,
cohesió i correcció detectats en el procés d’avaluació i revisió.
Ús de fonts de consulta impreses i digitals com a suport per a la revisió ortogràfica, gramatical i
lèxica.
Planificació i realització, amb l’ajuda del professorat, de projectes de treball individuals i en equip,
sobre temes del currículum, amb especial interés per les obres literàries, o temes socials, científics i
culturals motivadors per a l’alumnat, seguint les fases del procés: presentació (coneixement de
l’objectiu del projecte, activació de coneixements previs, organització i planificació), busca
d’informació (planificació; obtenció, selecció, reorganització i posada en comú de la informació),
elaboració del producte final (procés d’escriptura), presentació (exposició del producte final),
avaluació (avaluació, autoavaluació i coavaluació del producte final i del procés d’elaboració del
projecte).
Utilització, amb la col·laboració dels companys, de les TIC en totes les fases del procés
d’elaboració d’un projecte: localitzar, seleccionar, tractar, organitzar i emmagatzemar la informació;
crear textos escrits o audiovisuals sense copiar els enunciats literals de les fonts; presentar el treball.
Reflexió, a través de qüestionaris o l’escriptura d’un diari, sobre el procés d’aprenentatge i els
coneixements de qualsevol tipus adquirits durant la realització d’un projecte de treball.
Realització, formatat senzill i impressió de documents de text.
Construcció d’un producte o meta col·lectiu compartint informació i recursos.

Bloc 3: Coneixement de la llengua

Continguts
CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
Aplicació de casos especials de la concordança gramatical.
Reconeixement i ús de la barra com a signe ortogràfic.
Ús del punt i coma.
Identificació dels grups de paraules i dels seus tipus, així com de les relacions
morfosintàctiques entre els elements que conformen el sintagma nominal, l’adjectival, el
preposicional i l’adverbial.
Identificació i anàlisi morfosintàctica del subjecte. El subjecte omés i el subjecte múltiple.
Absència del subjecte.
Identificació del predicat (nominal i verbal) i dels complements del verb: atribut i
modificadors oracionals.
Classificació de l’oració simple segons la naturalesa del predicat (oracions atributives i
predicatives -impersonals-) i segons l’actitud del parlant (modalitats oracionals).
Reconeixement dels elements de la situació comunicativa i de les propietats textuals en textos
instructius i explicatius.
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Anàlisi de la coherència textual: parts temàtiques constitutives del textos, expositius i
instructius fonamentalment, i progressió temàtica; identificació d’idees principals i
secundàries; resum i organització del contingut, en funció de la intenció comunicativa.
El plurilingüisme i la realitat plurilingüe d’Europa. Identificació de les llengües europees, dels seus
trets característics i de la seua distribució geogràfica.

CONTINGUTS ESPECÍFICS

Ús d’adjectius determinatius i pronoms interrogatius i exclamatius.

El verb (modes subjuntiu i imperatiu) i tipus (defectius, copulatius, predicatius i impersonals).
Les locucions adjectives, preposicionals, adverbials, conjuntives.
Utilització correcta de contraccions (preposició i article).
Reconeixement del plural majestàtic i de modèstia.
Accentuació de paraules compostes i d’abreviatures
Ús del guió i de la ratlla.
Reconeixement i ús dels procediments de formació de paraules: composició i derivació (ús de
prefixos i sufixos amb valor connotatiu i denotatiu).
Significat de préstecs lèxics atenent l’origen i procedència (anglicismes, gal·licismes, italianismes,
germanismes, etc.).
Reconéixer gentilicis d’Europa.
El canvi semàntic. Causes i mecanismes (paraules tabú i eufemismes).
Ús connotatiu i denotatiu del llenguatge. Les frases fetes i els refranys.
Anàlisi de la cohesió textual: connectors textuals (d’orde, comparatius, reformulatius, de
causa i conseqüència, etc.), mecanismes lexicosemàntics com ara repeticions lèxiques i
relacions semàntiques (sinonímia, antonímia, etc.), mecanismes de cohesió gramatical (dixi
espacial i temporal, eix temporal, el·lipsi) i mecanismes paralingüístics i elements gràfics.
Aproximació de l’adequació textual: tipologia textual, finalitat comunicativa del text i intenció
de l’emissor (funcions del llenguatge); relació existent entre l’emissor i el receptor; de les
marques lingüístiques de modalització (dixi personal i social, impersonalització, adjectius
qualificatius i lèxic amb matisos connotatius, quantificació, modalitat oracional, figures literàries
valoratives –metàfora, comparació, personificacions, variació del registre, ús de col·loquialismes,
etc.), i ús d’un llenguatge no discriminatori, en funció dels elements de la situació comunicativa.

Bloc 4: Educació literària

Continguts
CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
Aproximació al coneixement d’altres mons (reals o imaginaris) a partir de la lectura.
Utilització, de manera progressivament autònoma i responsable, de diferents tipus de biblioteques
d’aula, centre, pública, virtual).
Coneixement i respecte de les normes de funcionament, consulta guiada de catàlegs digitals i en
línia.

CONTINGUTS ESPECÍFICS
Lectura guiada i comprensió de textos i obres literàries, concordes amb el nivell, com a base
per a la formació de la personalitat literària i el gaudi personal.
Selecció de lectures de manera autònoma o a proposta del professor, de la biblioteca o d’altres
àmbits (intercanvi, préstecs, compra, consulta en línia, etc.).
Pràctica de diversos tipus de lectura (guiada, lliure, silenciosa, en veu alta) de textos literaris com a
font de gaudi i informació i com un mitjà d’aprenentatge i enriquiment personal.
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Dramatització de textos literaris adaptats i adequats al nivell educatiu.
Anàlisi de les característiques expressives dels textos teatrals, relacionant-los amb el cine, la ràdio i
la televisió.
Aplicació de tècniques teatrals i de lectura expressiva en veu alta i en dramatitzacions.
Tècniques d’elaboració de treballs personals, de creació i/o investigació senzilla i supervisada sobre
una lectura realitzada.
Creació d’un portfolio de lectura que incloga una selecció de treballs individuals o en equip
(cartells, fotografies, eslògans, videopoemes, fitxes de lectura, infografies, creacions a partir de
ferramentes web, citacions i pensaments, etc.) i una fitxa de registre de les creacions (nom del
treball, data i motiu de l’elaboració, objectius plantejats, context de realització, valoració i avaluació
del resultat).
Foment de l’hàbit lector, per mitjà de la participació en iniciatives que impulsen la realització
de lectures amenes (club de lectors, ciberlectures, tertúlies literàries, pla lector del centre,
etc.).
Connexió entre la literatura i la resta d’arts (música, pintura, cine, etc.) relacionant obres,
personatges i temes universals: les edats de l’home, els mons imaginaris, projeccions del futur,
elogi de l’amistat.
Pervivència i evolució de personatges tipus, temes i formes a partir de la comparació d’obres de tota
la història de la cultura.
Interpretació del sentiment humà implícit en les obres comparades.
Introducció a la literatura a partir dels textos d’autoria masculina i femenina.
Tractament evolutiu de temes i tòpics en una selecció de textos significatius.
Temes: les edats de l’home, els mons imaginaris, projeccions del futur, elogi de l’amistat, etc.
Tòpics: locus amoenus, etc.
Reconeixement de les característiques pròpies dels gèneres literaris a partir d’una selecció de
textos en prosa i en vers.
La narració en prosa i en vers. Elements de les narracions.
La lírica i els recursos mètrics en vers.
El teatre en prosa i en vers.
La literatura d’idees: aforismes
Anàlisi senzilla de textos: localització guiada del text en el seu context social, cultural, històric i
literari; contingut de l’obra o text (tema, tòpics, argument, personatges, estructura, formes i
llenguatge literari i intenció de l’autor); figures retòriques (pla lexicosemàntic: enumeració,
exclamació, interrogació retòrica, personificació o prosopopeia, etc.; pla morfosintàctic: anàfora,
catàfora, el·lipsi, gradació, etc.; pla fònic: versificació, al·literació, etc.).

Curs 3r ESO

Bloc 1: Escoltar i parlar

Continguts

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

Gèneres dialogats de la comunicació oral, formals i espontanis, dels mitjans de comunicació social
(col·loquis, debats d’opinió, taules redones, entrevistes, etc.).
Aplicació de tècniques d’escolta activa i ús del diàleg igualitari.
Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques.
Assumpció de distints rols en equips de treball.
Adequació dels usos formals i informals al context.
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Valoració de la conversa com a ferramenta de les habilitats socials, de mediació, d’expressió
de la creativitat i de respecte per les opinions dels altres.
Creació del pensament de perspectiva.
Foment de la solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat.
Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatges cooperatiu.
Característiques dels textos orals argumentatius.
Aplicació dels coneixements de la tipologia i de les propietats textuals en l’anàlisi dels textos
expositius i argumentatius.
Ús de les tècniques de memorització i retenció de la informació: esquemes, resums i
comentaris personals.
Utilització autònoma de diccionaris impresos i de manera guiada d’altres fonts d’informació.
Aplicació dels coneixements de la tipologia i de les propietats textuals en la producció oral de
textos expositius i argumentatius.
Aplicació de tècniques d’avaluació, autoavaluació i coavaluació en les produccions orals.
Utilització de guies i gravacions.
Selecció raonada dels productes que s’incloguen en el portfolio.
Coneixement dels estudis i professions vinculats als coneixements de l’àrea.
Autoconeixement d’aptituds i interessos.
Procés estructurat de presa de decisions.

CONTINGUTS ESPECÍFICS

Estudi, anàlisi i pràctica del debat: estructura habitual i moderador, tema, arguments, posicions
inicials i finals, etc.
Estudi i aplicació dels procediments lingüístics de l’argumentació: tipus d’arguments, la refutació,
la modalització, la reformulació, emfatització, etc.
Participació en intercanvis comunicatius dels àmbits acadèmic i social, especialment dels gèneres
periodístics (col·loquis, debats d’opinió, taules redones, entrevistes, activitats de relació i
dinamització, programes de mediació del centre, difusió de les activitats extraescolars, etc.).
Participació en reformulacions del missatge en contextos multilingües.
Aplicació de les característiques del llenguatge conversacional (cooperació, espontaneïtat,
economia i subjectivitat), dels principis de cooperació (aportar informació certa, de manera clara,
breu i ordenada, etc.), de les habilitats socials en les formes de tractament i respecte apreses,
especialment en situacions que propicien l’entrenament de l’assertivitat en el manteniment de les
pròpies opinions, en la identificació dels estats d’ànim, etc.
Aplicació i avaluació de les propietats textuals en els intercanvis de comunicació oral
(adequació, coherència, cohesió i correcció).
Aplicació, anàlisi i avaluació dels elements d’expressió oral no verbals, corporals i
paralingüístics: gesticulació, mirada, to, dicció, espai, etc.
Utilització de l’estàndard i d’un llenguatge no discriminatori.
Escolta activa, comprensió, interpretació i anàlisi de textos orals i audiovisuals argumentatius
(debats, col·loquis, tertúlies, taules redones, etc.).
Anàlisi de la informació no verbal corporal (gestos, mirada, postura, contacte físic, etc.) i
paralingüística (la dicció, l’accentuació, el ritme i el to de veu).
Aplicació de les estratègies de comprensió oral en els textos argumentatius (activació de
coneixements previs, anticipació; manteniment de l’atenció, confirmació o rebuig d’hipòtesis;
resolució de problemes de comprensió lèxica; reformulació, extracció i selecció d’informacions
concretes presents en el text, etc.).
Producció de textos orals expositius i argumentatius (exposicions i explicacions a altres grups
del mateix nivell educatiu o inferior, presentacions d’actes relacionats amb la vida acadèmica,
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debats d’opinió, assemblees de classe, entrevistes, etc.) i els que generen els aprenentatges i
projectes de treball.
Anàlisi, aplicació i avaluació dels procediments lingüístics d’expressió oral en textos expositius
i argumentatius: orde, claredat i rigor en l’exposició, riquesa expressiva, tipus d’arguments,
recursos d'èmfasi, etc., prestant atenció a les interferències lingüístiques.
Detecció d’incoherències, repeticions de connectors, etc.
Estudi i aplicació de l’estàndard oral formal.
Anàlisi, aplicació i avaluació dels elements d’expressió oral no verbals, corporals i paralingüístics
(gestos, moviments, mirada, gestió de temps, espai, prosòdia i elocució).
Elaboració de presentacions orals: planificació (activació de coneixements previs i guió),
documentació (fonts variades i en altres llengües), selecció i reorganització de la informació,
textualització i avaluació (de l’organització del contingut, dels recursos, dels elements no verbals
corporals i paralingüístics i del procés).

Bloc 2: Llegir i escriure

Continguts
CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
Característiques bàsiques dels textos argumentatius: funció comunicativa, estructura,
marques lingüístiques, recursos verbals i no verbals, gèneres.
Reflexió sobre la importància de l’escriptura en el desenrotllament personal com a organitzador del
pensament que facilita l’aprenentatge.
Selecció raonada dels textos produïts que s’inclouen en el portfolio.
Ús de tècniques de síntesi de la informació: mapa conceptual i resum de textos expositius.
Actuació eficaç en equips de treball: gestionar el temps, sentir-se motivat pels objectius compartits,
intercanviar materials, assumir compromisos individuals, usar estratègies de supervisió i resolució
de problema, realitzar observacions i avaluacions del procés i del resultat, comunicar-se amb
confiança, etc.
Busca, localització i extracció d’informació en diferents tipus de textos i fonts documentals, en
llengües diverses, i utilització de procediments per a la citació bibliogràfica.
Utilització de diferents tipus de biblioteques (aula, centre, pública, personal, virtual) per a obtindre
informació.
Utilitzar el pensament com un mitjà i un fi, per a la reflexió sobre la importància de la lectura i
l’escriptura com a mitjans d’aprenentatge i de desenrotllament del sentit crític i de la creativitat.
Valoració de l’error com a oportunitat.
Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats.
Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat d’automotivació.
Superació d’obstacles i fracassos. Mostrar iniciativa, idees innovadores, perseverança i flexibilitat.
Utilització del pensament alternatiu.
Desenrotllament del sentit crític.
Ús de ferramentes digitals de busca en pàgines web especialitzades, diccionaris i enciclopèdies
en línia, bases de dades especialitzades, etc., i visualització.
Aplicació d’estratègies de filtratge en la busca de la informació.
Emmagatzematge de la informació digital en dispositius informàtics i servicis de la xarxa. Valoració
dels aspectes positius de les TIC per a la busca i el contrast d’informació.
Organització de la informació seguint diferents criteris.
Disseny de presentacions multimèdia.
Escalat, rotació i retallada d’imatges. Coneixement i ús de drets d’autor i llicències de publicació.
Ús de les ferramentes més comunes de les TIC per a col·laborar i comunicar-se amb la resta
del grup amb la finalitat de planificar el treball, aportar idees constructives pròpies,
comprendre les idees alienes, etc.
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Utilització del correu electrònic i de mòduls cooperatius en entorns personals d’aprenentatge.
Ús de servicis de la web social com ara blogs, wikis, fòrums, etc.
Adquisició d’hàbits i conductes per a la comunicació i la protecció de l’individu i per a protegir els
altres de les males pràctiques com el ciberassetjament.
Anàlisi del públic destinatari i adaptació de la comunicació en funció d’este.

CONTINGUTS ESPECÍFICS

Aplicació dels coneixements sobre les característiques bàsiques dels textos argumentatius a la
comprensió, interpretació i anàlisi d’estos: anàlisi de la situació comunicativa; identificació de la
tipologia textual; identificació o generació de la tesi, els arguments i l’organització del contingut;
localització o deducció d’informació explícita i implícita; identificació de punts de vista i distinció
entre informació i opinió; anàlisi dels mecanismes gramaticals (modalització, etc.), de les relacions
lèxiques i dels recursos expressius (paradoxa, hipèrbaton, etc.); interpretació de la informació
contextual i no verbal, etc.
Lectura, comprensió, interpretació i anàlisi de textos escrits narratius (memòries, fragments
narratius en un blog, etc.), descriptius (descripcions en teatre i poesia), instructius
(gramàtiques normatives, etc.), expositius (textos divulgatius, articles d’enciclopèdia, etc.),
argumentatius (textos breus d’opinió, fullets publicitaris, etc.).
Ús i aplicació d’estratègies de comprensió lectora, especialment en textos argumentatius. Abans
de la lectura: establir els objectius de la lectura; activar els coneixements previs; formular hipòtesis
sobre el contingut a través de la informació paratextual (títol, subtítols, il·lustracions, paraules
destacades, context) i d’una ullada ràpida a algunes parts del text (principi i final, inici de
paràgrafs); identificar la tipologia i l’estructura del text. Durant la lectura: controlar i regular
(recapitular allò que s’ha llegit, comprovar les hipòtesis i formular-ne de noves, rellegir, aclarir
dubtes de comprensió, contrastar els coneixements previs amb la informació del text); controlar la
coherència interna del text (del contingut i de l’estructura, a través de la reflexió al final de cada
paràgraf, el subratllat i les anotacions); formular inferències (sobre aspectes formals i de contingut,
a partir d’elements textuals, contextuals i paratextuals) i interpretar sentits figurats; resoldre
problemes de comprensió lèxica amb ajuda del diccionari o sense (deduir pel context, per la forma
de la paraula, etc.). Després de la lectura: identificar o deduir la tesi, els arguments, la intenció de
l’autor i l’organització del contingut; sintetitzar la informació a través de resums i mapes
conceptuals; localitzar o deduir informació específica que done resposta a preguntes concretes
(aspectes formals, informació explícita i implícita, etc.); extraure conclusions sobre el sentit global
del text.
Producció de textos escrits narratius (textos personals en un blog, etc.), descriptius (endevinalles,
poemes descriptius, etc.), instructius (manual d’ús sobre ortografia i gramàtica, etc.), expositius
(actes, treballs d’investigació, etc.), argumentatius (comentaris en blogs i altres llocs interactius en
línia, valoracions dels llibres llegits, etc.), amb adequació, coherència, cohesió i correcció,
d’acord amb les característiques pròpies dels gèneres.
Ús d’estratègies de textualització o escriptura com a part del procés de producció escrita, amb la
supervisió del professorat: redactar esborranys, usar diccionaris i gramàtiques, controlar la
progressió de la informació, reescriure.
Creació de textos escrits de caràcter argumentatiu, individuals i col·lectius, a partir de propostes que
promoguen la creativitat i el gaudi personal, usant recursos lingüístics (paradoxa, hipèrbaton, etc.) i
recursos del llenguatge no verbal (gràfics, etc.), i utilitzant ferramentes digitals d’edició i
presentació de forma reflexiva i dialogada.
Aplicació del coneixement sobre les propietats textuals (adequació, coherència i cohesió) en
l’escriptura de textos argumentatius.
Ús d’estratègies de planificació com a part del procés d’escriptura, especialment en textos
argumentatius: expressar com es vol que siga el text; generar idees i informacions (pròpies i de
file8a60934292d5ab0a94a76479411487.odt Pàgina 22 de 138



fonts documentals), ordenar la informació en paràgrafs amb tècniques diverses (mapes conceptuals,
etc.), fer plans d’escriptura de forma guiada.
Ús de tècniques de selecció, organització i revisió del lèxic nou.
Ús de processadors de textos en l’escriptura: format de paràgraf; encapçalament, peu, notes,
numeració; inserció de gràfics, etc.
Avaluació de les produccions pròpies o alienes com a part del procés d’escriptura, amb la supervisió
del professorat, comparant el resultat amb el pla original, jutjant si el text respon a l’objectiu
d’escriptura i analitzant l’adequació, coherència i cohesió, amb la finalitat de millorar els textos.
Revisió de produccions pròpies i alienes, identificant i corregint els errors ortogràfics,
gramaticals i lèxics, d’acord amb les normes de correcció determinades per al nivell educatiu.
Reescriptura total o parcial dels textos escrits, corregint els errors en l’adequació, coherència,
cohesió i correcció detectats en el procés d’avaluació i revisió.
Ús de fonts de consulta impreses i digitals com a suport per a la revisió ortogràfica, gramatical i
lèxica.
Planificació i realització, de forma reflexiva i dialogada, de projectes de treball individuals i en
equip, sobre temes del currículum, amb especial interés per les obres literàries, o sobre temes
socials, científics, culturals i literaris motivadors per a l’alumnat seguint les fases del procés:
presentació (coneixement de l’objectiu del projecte, activació de coneixements previs, organització
i planificació), busca d’informació (planificació; obtenció, selecció, reorganització i posada en
comú de la informació), elaboració del producte final (procés d’escriptura), presentació (exposició
del producte final), avaluació (avaluació, autoavaluació i coavaluació del producte final i del procés
d’elaboració del projecte).
Utilització, amb la supervisió del professorat, de les TIC en totes les fases del procés d’elaboració
d’un projecte: localitzar, seleccionar, tractar, organitzar i emmagatzemar la informació; crear textos
escrits o audiovisuals sense copiar els enunciats literals de les fonts; presentar el treball.
Reflexió, a través de l’escriptura d’un diari, sobre el procés d’aprenentatge i els coneixements de
qualsevol tipus adquirits durant la realització d’un projecte de treball.
Realització, formatat senzill i impressió de documents de text.
Construcció d’un producte o meta col·lectiu compartint informació i recursos.

Bloc 3: Coneixement de la llengua

Continguts
CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
Ús del parèntesi, dels claudàtors, de la ratlla i de les cometes.
Ús de la cursiva.
Anàlisi morfosintàctica del subjecte agent, pacient i causa.
Anàlisi morfosintàctica del predicat i dels complements del verb: complement predicatiu, del
complement de règim i del complement agent.
Classificació de l’oració simple segons la naturalesa del predicat: oracions atributives i
predicatives (actives -transitives -reflexives i recíproques- i intransitives-, i passives) i segons
l’actitud del parlant (modalitats oracionals).
Reconeixement dels elements de la situació comunicativa i de les propietats textuals en textos
argumentatius.
Anàlisi de la coherència textual: parts temàtiques constitutives dels textos argumentatius
fonamentalment, i de la progressió temàtica; identificació d’idees principals i secundàries; resum,
destacant la tesi explícita o implícita defesa per l’autor i els arguments utilitzats; justificació de la
progressió temàtica i de l’estructura, en funció de la intenció comunicativa.
Els orígens històrics de les llengües d’Espanya.
Reconeixement de les varietats geogràfiques de la llengua i dels trets diferencials bàsics.
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CONTINGUTS ESPECÍFICS
Els pronoms: reflexius i recíprocs.
Combinació de pronoms enclítics i proclítics.
El verb. Tipus (verbs transitius i intransitius, pronominals i preposicionals). Les locucions i
perífrasis verbals. Valors del present.
Establiment del plural de noms propis, d’abreviatures, sigles i acrònims.
Incorreccions en formes de verbs impersonals.
L’escriptura d’abreviatures i sigles.
Ortografia de veus d’altres llengües.
Reconeixement i ús dels procediments de formació de paraules: composició, derivació,
parasíntesi, sigles, acrònims i abreviatures.
Significat de neologismes i de préstecs lèxics atenent l’origen i procedència (veus ameríndies,
basquismes, catalanismes, castellanismes, lusismes, altres llengües.) i la manera d’incorporació en
la llengua (xenismes, calcs semàntics).
El canvi semàntic. Causes i mecanismes (metàfora, metonímia).
Reconeixement de les relacions d’igualtat-semblança (camp semàntic i camp associatiu) i d’inclusió
(hiperonímia i hiponímia) entre les paraules.
Anàlisi de la cohesió textual: connectors textuals d’explicació, causals, consecutius,
condicional, etc.), mecanismes lexicosemàntics com ara repeticions lèxiques i relacions
semàntiques (sinonímia; antonímia; hiponímia; hiperonímia; substitució lèxica per metàfores,
metonímies, eufemismes, etc.), mecanismes de cohesió gramatical (repetició de construccions
sintàctiques, dixi espacial i temporal, anàfores i catàfores, eix temporal) i mecanismes
paralingüístics i elements gràfics.
Anàlisi de l’adequació textual: tipologia textual, en funció de la finalitat del text i de la intenció de
l’emissor (funcions del llenguatge); relació existent entre l’emissor i el receptor; marques
lingüístiques de modalització (dixi personal i social, impersonalització, verbs modals, adjectius
qualificatius i lèxic connotatiu, quantificació, grau de certesa, modalitat oracional, figures literàries
valoratives -hipèrboles, ironia-, variació del registre, etc.) i de l’ús d’un llenguatge no
discriminatori, en funció dels elements de la situació comunicativa.

Bloc 4: Educació literària

Continguts
CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

Aproximació al coneixement d’altres mons (reals o imaginaris) a partir de la lectura.
Utilització, de manera progressivament autònoma i responsable, de diferents tipus de biblioteques
(d’aula, centre, pública, virtual).
Coneixement i respecte de les normes de funcionament, i consulta guiada de catàlegs digitals i
en línia.

CONTINGUTS ESPECÍFICS

Lectura guiada i comprensió de textos i obres literàries, concordes amb el nivell, com a base
per a la formació de la personalitat literària i el gaudi personal.
Selecció de lectures de manera autònoma o a proposta del professor, de la biblioteca o d’altres
àmbits (intercanvi, préstecs, compra, consulta en línia, etc.).
Pràctica de diversos tipus de lectura (guiada, lliure, silenciosa, en veu alta) de textos literaris
com a font de gaudi i informació i com un mitjà d’aprenentatge i enriquiment personal.
Dramatització de textos literaris adaptats i adequats al nivell.
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Anàlisi de les característiques expressives dels textos teatrals, relacionant-los amb el cine, la ràdio i
la televisió.
Aplicació de tècniques teatrals i de lectura expressiva en veu alta i en dramatitzacions.
Tècniques d’elaboració de treballs personals, de creació i/o d’investigació senzilla i supervisada
sobre una lectura realitzada.
Creació d’un portfolio de lectura que incloga una selecció de treballs individuals o en equip
(cartells, fotografies, eslògans, videopoemes, fitxes de lectura, infografies, creacions a partir de
ferramentes web, citacions i pensaments, etc.) i una fitxa de registre de les creacions (nom del
treball, data i motiu de l’elaboració, objectius plantejats, context de realització, valoració i avaluació
del resultat).
Foment de l’hàbit lector per mitjà de la participació en iniciatives que impulsen la realització
de lectures amenes (club de lectors, ciberlectures, tertúlies literàries, pla lector del centre,
etc.).
Connexió entre la literatura i la resta d’arts (música, pintura, cine, etc.) relacionant obres,
personatges i temes universals: l’home en la naturalesa, el cant a la bellesa, el goig de viure, el
temps fugitiu, estereotips femenins.
Pervivència i evolució de personatges tipus, temes i formes a partir de la comparació d’obres, amb
especial dedicació als relacionats amb la història de la cultura des de l’edat mitjana fins al segle
XVIII.
Interpretació del sentiment humà implícit en les obres comparades.
Introducció a la literatura de l’edat mitjana al Segle d’Or a partir dels textos d’autoria
masculina i femenina.
Tractament evolutiu de temes i tòpics en una selecció de textos significatius.
Temes: l’home en la naturalesa, el cant a la bellesa, el goig de viure, el temps fugitiu, estereotips
femenins, etc.
Tòpics: locus amoenus, descriptio puellae, carpe diem, tempus fugit, ubi sunt?, etc.
La literatura medieval. Característiques generals.
La lírica. La poesia trobadoresca.
Les quatre grans cròniques.
El teatre. El Misteri d’Elx.
El Segle d’Or. Característiques generals.
La lírica. Ausiàs Marc.
La literatura religiosa i moralitzador.
La prosa humanista.
La novel·la. Tirant lo Blanc.
La poesia satírica.
La valenciana prosa.
La literatura de l’edat moderna. Renaixement, manierisme i barroc. Joan de Timoneda, Joaquim
Aierdi i Lluís Galiana.
Reconeixement de les característiques pròpies dels gèneres literaris a partir d’una selecció de textos
en prosa i en vers.
La narració en prosa i en vers.
La lírica i els recursos mètrics en vers.
El teatre en prosa i en vers.
La literatura d’idees: aforismes i assaig.
Anàlisi senzilla de textos: localització del text en el seu context social, cultural i històric;
identificació de l’època literària; trets presents en el text; contingut (tema, tòpics, argument,
personatges, estructura, formes i llenguatge literari i intenció de l’autor); figures retòriques: pla
lexicosemàntic (al·legoria, oxímoron, paradoxa, apòstrofe, etc.), pla morfosintàctic (equívoc o
dilogia, reduplicació, hipèrbaton, quiasme, etc.), pla fònic (versificació, etc.)
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Curs 4t ESO

Bloc 1: Escoltar i parlar

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

Gèneres dialogats de la comunicació oral, formals i espontanis, dels mitjans de comunicació social i
dels àmbits professional i administratiu.
Aplicació de tècniques d’escolta activa i ús del diàleg igualitari.
Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques.
Assumpció de distints rols en equips de treball.
Aplicació i avaluació de les propietats textuals en els intercanvis de comunicació oral
(adequació, coherència, cohesió i correcció).
Adequació dels usos formals i informals al context.
Valoració de la conversa com a ferramenta de les habilitats socials, de mediació, d’expressió de la
creativitat i de respecte per les opinions dels altres.
Creació del pensament de perspectiva.
Foment de la solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat.
Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatges cooperatiu.
Característiques dels textos orals de l’àmbit periodístic i dels textos publicitaris, professionals i
administratius.
Aplicació dels coneixements de la tipologia i de les propietats textuals en l’anàlisi dels textos
expositius i argumentatius dels àmbits periodístic, professional i administratiu.
Ús de les tècniques de memorització i retenció de la informació: esquemes, resums, comentaris
i crítiques.
Utilització de diccionaris i fonts d’informació en diferents suports.
Aplicació dels coneixements de la tipologia, de les propietats textuals i de l’estàndard formal en la
producció oral de textos expositius i argumentatius.
Aplicació de tècniques d’avaluació, autoavaluació i coavaluació en el procés de les
presentacions orals. Utilització de guies i gravacions.
Selecció raonada dels productes que s’incloguen en el portfolio.
Coneixement dels estudis i professions vinculats als coneixements de l’àrea.
Autoconeixement d’aptituds i interessos.
Procés estructurat de presa de decisions.

CONTINGUTS ESPECÍFICS

Estudi, anàlisi i aplicació dels procediments lingüístics de l’argumentació: tipus d’arguments,
la refutació, la modalització, la reformulació, emfatització, etc.
Participació en intercanvis comunicatius dels àmbits d’ús acadèmic, social, professional i
administratiu, especialment dels gèneres periodístics informatius i d’opinió (entrevistes de treball,
relacions amb institucions públiques i privades, tertúlies, activitats de relació i dinamització,
programes de mediació del centre, difusió de les activitats extraescolars, entorns virtuals de
comunicació, ràdio local, etc.).
Participació en reformulacions del missatge en contextos multilingües.
Aplicació de les característiques del llenguatge conversacional (cooperació, espontaneïtat,
economia i subjectivitat), dels principis de cooperació (aportar informació certa, de manera
clara, breu i ordenada, etc.) i de les habilitats socials en les formes de tractament i respecte
apreses, especialment al defendre els drets propis, etc.
Aplicació, anàlisi i avaluació dels elements d’expressió oral no verbals, corporals i paralingüístics:
gesticulació, mirada, to, dicció, espai, etc.
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Utilització de l’estàndard i d’un llenguatge no discriminatori.
Escolta activa, comprensió, interpretació i anàlisi de textos orals i audiovisuals dels mitjans de
comunicació i la publicitat (debats, tertúlies, entrevistes, conferències, discursos, missatges
publicitaris de la ràdio, etc.) i dels àmbits professional i administratiu (entrevista de treball, anuncis
de treball, reclamacions i queixes telefòniques, etc.).
Anàlisi de la informació no verbal corporal (gestos, mirada, postura, contacte físic, etc.) i
paralingüística (la dicció, l’accentuació, el ritme i el to de veu).
Interpretació del so i la imatge en els textos audiovisuals.
Aplicació autònoma de les estratègies de comprensió oral en els textos periodístics, publicitaris i
dels àmbits professional i administratiu (activació de coneixements previs; anticipació;
manteniment de l’atenció; confirmació o rebuig d’hipòtesis; resolució de problemes de comprensió
lèxica; reformulació, extracció i selecció d’informacions concretes presents en el text, etc.).
Producció de textos orals expositius i argumentatius (exposicions, conferències, enquestes i
entrevistes, reportatges, cròniques, ressenyes orals i taules redones de temes relacionats amb
el currículum i polèmics de l’actualitat, etc.) i els que generen els aprenentatges i projectes de
treball.
Anàlisi, aplicació i avaluació dels procediments lingüístics d’expressió oral de textos expositius
i argumentatius: orde, claredat i rigor en l’exposició; riquesa expressiva; la ironia; tipus
d’arguments; recursos d’émfasi i d’expansió de la informació. Especial atenció a les
interferències lingüístiques.
Detecció d’incoherències, repeticions de connectors, pobresa lèxica, ambigüitats, etc., i dificultats
en la comunicació.
Anàlisi, aplicació i avaluació dels elements d’expressió oral no verbals, corporals i paralingüístics
(gestos, moviments, mirada, gestió de temps, espai, prosòdia i elocució).
Elaboració de presentacions orals: planificació (activació de coneixements previs i guió),
documentació (fonts variades i en altres llengües), selecció i reorganització de la informació,
textualització i avaluació (de l’organització del contingut, dels recursos, dels elements no
verbals corporals i paralingüístics i del procés).

Bloc 2: Llegir i escriure

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
Característiques bàsiques dels textos de l’àmbit periodístic (notícia, reportatge, entrevista, editorial,
article d’opinió, columna, carta al director, crítica) i dels textos publicitaris: funció comunicativa,
estructura, marques lingüístiques, recursos verbals i no verbals.
Característiques bàsiques de textos dels àmbits periodístics, professional i administratiu (carta
comercial, correu electrònic, sol·licitud, reclamacions, oferta de treball, factura, currículum senzill,
normativa professional, etc.): funció comunicativa, estructura, marques lingüístiques, recursos
verbals i no verbals.
Aplicació del coneixement sobre les propietats textuals (adequació, coherència i cohesió) en
l’escriptura de textos dels àmbits periodístic i publicitari.
Aplicació del coneixement sobre les propietats textuals (adequació, coherència i cohesió) en
l’escriptura de textos dels àmbits professional i administratiu.
Ús d’estratègies de planificació com a part del procés d’escriptura, especialment en textos dels
àmbits periodístic, publicitari, professional i administratiu: formular objectius, fer plans d’escriptura
amb autonomia, etc.
Reflexió sobre la importància de l’escriptura com un instrument per a la creativitat, facilitador
d’aprenentatges i estímul per al desenrotllament personal.
Selecció raonada dels textos produïts que s’inclouen en el portfolio.
Ús de tècniques de síntesi de la informació: esquema, taula, mapa conceptual i resum de textos
argumentatius.
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Actuació eficaç en equips de treball: compartir informació i recursos, buscar l’autonomia en el
funcionament de l’equip, responsabilitzar-se del treball individual, valorar el treball dels companys
animant-los i mostrant sensibilitat i comprensió pels seus punts de vista, usar estratègies de
supervisió i resolució de problema, avaluar processos i el treball individual i el de l’equip resultant,
etc.
Busca, localització i extracció d’informació en diferents tipus de textos i fonts documentals, atenent
especialment els textos dels mitjans de comunicació, en llengües diverses, i utilització de
procediments per a la citació bibliogràfica.
Utilització de diferents tipus de biblioteques (aula, centre, pública, personal, virtual) per a obtindre
informació.
Reflexió autònoma sobre el procés d’aprenentatge i els coneixements de qualsevol tipus adquirits
durant la realització d’un projecte de treball.
Utilitzar el pensament com un mitjà i un fi per a la reflexió sobre la importància de la lectura i
l’escriptura com a mitjans per al desenrotllament personal.
Valoració de l’error com a oportunitat.
Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats.
Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat d’automotivació.
Superació d’obstacles i fracassos. Mostrar iniciativa, idees innovadores, perseverança i flexibilitat.
Utilització del pensament alternatiu.
Desenrotllament del sentit crític.
Ús de ferramentes digitals de busca en pàgines web especialitzades, diccionaris i enciclopèdies
en línia, bases de dades especialitzades, etc., i visualització.
Aplicació d’estratègies de filtratge en la busca de la informació.
Emmagatzematge de la informació digital en dispositius informàtics i servicis de la xarxa. Valoració
dels aspectes positius de les TIC per a la busca i el contrast d’informació.
Organització de la informació seguint diferents criteris.
Disseny de presentacions multimèdia. Tractament de la imatge.
Producció senzilla d’àudio i vídeo.
Ús de ferramentes de producció digital en la web.
Coneixement i ús de drets d’autor i llicències de publicació.
Ús de les ferramentes més comunes de les TIC per a col·laborar i comunicar-se amb la resta
del grup amb la finalitat de planificar el treball, aportar idees constructives pròpies,
comprendre les idees alienes, etc.
Utilització del correu electrònic i de mòduls cooperatius en entorns personals d’aprenentatge.
Ús de servicis de la web social com ara blogs, wikis, fòrums, etc.
Adquisició d’hàbits i conductes per a filtrar la font d’informació més completa i compartir-la amb el
grup.
Adquisició d’hàbits i conductes per a la comunicació i la protecció de l’individu i per a protegir els
altres de les males pràctiques com el ciberassetjament.
Anàlisi del públic destinatari i adaptació de la comunicació en funció d’este.

CONTINGUTS ESPECÍFICS
Aplicació dels coneixements sobre les característiques dels textos dels àmbits periodístics,
professional i administratiu, a la comprensió, interpretació i anàlisi d’estos: descripció de la
disposició tipogràfica; anàlisi de la situació comunicativa; identificació de la tipologia textual i del
gènere; identificació o generació del tema o tesi i de l’organització del contingut; localització o
deducció d’informació explícita i implícita; identificació de punts de vista i de la intertextualitat;
distinció entre informació i opinió; anàlisi dels mecanismes gramaticals, del llenguatge
discriminatori i dels recursos expressius (ironia, metonímia, etc.); interpretació de la informació
contextual i no verbal dels textos publicitaris; valoració de la relació entre els aspectes formals i el
contingut, etc.
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Lectura, comprensió, interpretació i anàlisi de textos escrits narratius (notícies, reportatges,
cròniques, etc.), instructius (lleis, normes, etc.), expositius (reportatges, monografies,
diccionaris diversos, etc.), argumentatius (editorial, article d’opinió, columna, carta al
director, crítica, textos publicitaris en periòdics, revistes, tanques, web, etc.).
Ús i aplicació d’estratègies de comprensió lectora, especialment en textos dels àmbits periodístic,
professional i administratiu. Abans de la lectura: activar els coneixements previs, establir objectius
de lectura, formular prediccions o hipòtesis a través d’informació paratextual (títol, subtítols,
il·lustracions, paraules destacades, context, disposició tipogràfica), identificar la tipologia, el gènere
i l’estructura del text. Durant la lectura: controlar i regular (recapitular allò que s’ha llegit,
comprovar les hipòtesis i formular-ne de noves, rellegir, aclarir dubtes de comprensió, contrastar els
coneixements previs amb la informació del text); controlar la coherència interna del text (del
contingut, de l’estructura i dels diversos elements en un text discontinu, a través de la reflexió al
final de cada paràgraf, el subratllat i les anotacions); formular inferències (sobre aspectes formals i
de contingut, a partir d’elements textuals, contextuals i paratextuals) i interpretar sentits figurats i
significats no explícits; resoldre problemes de comprensió lèxica. Després de la lectura: identificar o
deduir el tema, la tesi, la idea principal, els arguments, la intenció de l’autor i l’organització del
contingut; sintetitzar la informació a través d’esquemes, taules, mapes conceptuals i resums;
respondre a preguntes concretes sobre aspectes formals, de contingut i de relació amb el context;
elaborar conclusions personals, relacionant el contingut amb la pròpia experiència i formant-se una
opinió pròpia a partir de la informació del text; valorar críticament i avaluar les prediccions
efectuades, la consecució dels objectius de la lectura, el sentit global del text i les conclusions
personals.
Producció de textos escrits narratius (notícies, cròniques periodístiques, etc.), expositius
(treballs d’investigació, memòria tècnica d’un projecte realitzat, etc.), argumentatius (articles
d’opinió, treballs d’investigació, textos publicitaris, etc.), dels àmbits professional i
administratiu, amb adequació, coherència, cohesió i correcció, d’acord amb les
característiques pròpies dels gèneres.
Ús autònom d’estratègies de textualització o escriptura com a part del procés de producció escrita:
redactar esborranys, usar diccionaris i gramàtiques, controlar la progressió de la informació,
reescriure.
Creació de textos escrits dels àmbits periodístic i publicitari, individuals i col·lectius, a partir de
propostes que promoguen la creativitat i el gaudi personal, usant recursos lingüístics (metonímia,
ironia, pleonasme, etc.) i recursos del llenguatge no verbal, i utilitzant ferramentes digitals d’edició i
presentació amb autonomia.
Ús de tècniques de selecció, organització i revisió del lèxic nou.
Ús de processadors de textos en l’escriptura: columnes, estils, plantilles, etc.
Avaluació amb autonomia de les produccions pròpies o alienes com a part del procés d’escriptura,
comparant el resultat amb el pla original, jutjant si el text respon a l’objectiu d’escriptura i
analitzant l’adequació, coherència i cohesió, amb la finalitat de millorar els textos.
Revisió de produccions pròpies i alienes, identificant i corregint els errors ortogràfics, gramaticals i
lèxics, d’acord amb les normes de correcció determinades per al nivell educatiu.
Reescriptura total o parcial dels textos escrits, corregint els errors en l’adequació, coherència,
cohesió i correcció detectats en el procés d’avaluació i revisió.
Ús de fonts de consulta impreses i digitals com a suport per a la revisió ortogràfica, gramatical
i lèxica.
Planificació i realització amb autonomia de projectes de treball individuals i en equip sobre
temes del currículum, amb especial interés per les obres literàries, o sobre temes socials,
científics, culturals, professionals i literaris motivadors per a l’alumnat seguint les fases del
procés: presentació (coneixement de l’objectiu del projecte, activació de coneixements previs,
organització i planificació), busca d’informació (planificació; obtenció, selecció,
reorganització i posada en comú de la informació), elaboració del producte final (procés
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d’escriptura), presentació (exposició del producte final), avaluació (avaluació, autoavaluació i
coavaluació del producte final i del procés d’elaboració del projecte).
Utilització autònoma de les TIC en totes les fases del procés d’elaboració d’un projecte:
localitzar, seleccionar, tractar, organitzar i emmagatzemar la informació; crear textos escrits o
audiovisuals sense copiar els enunciats literals de les fonts, i presentar el treball.
Realització, formatat senzill i impressió de documents de text.
Construcció d’un producte o meta col·lectiu compartint informació i recursos.

Bloc 3: Coneixement de la llengua

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
Ús de majúscules i minúscules en les noves tecnologies de la comunicació.
Identificació de l’estructura i dels nexes propis d’oracions coordinades, juxtaposades i d’oracions
subordinades substantives, adjectives o de relatiu, adverbials pròpies i d’implicació lògica, així com
de les funcions sintàctiques que exerceixen elements que les componen.
Reconeixement dels elements de la situació comunicativa i de les propietats textuals en textos,
especialment expositius i argumentatius, dels àmbits periodístic, laboral i administratiu.

Anàlisi de la coherència textual: parts temàtiques constitutives del textos i progressió temàtica;
identificació d’idees principals i secundàries; resum, destacant la tesi explícita o implícita defesa per
l’autor i els arguments utilitzats; justificació de la progressió temàtica, estructura i organització, en
funció de la intenció comunicativa.
El marc jurídic de les llengües cooficials a la Comunitat Valenciana.
La importància de la varietat estàndard en els mitjans de comunicació.

CONTINGUTS ESPECÍFICS
Caracterització semàntica de categories gramaticals.
Identificació d’adjectius, pronoms i adverbis relatius.
Establiment del plural de llatinismes, préstecs i neologismes.
Procediments de formació de paraules (composició i derivació, parasíntesi i acronímia).
Significat de prefixos i sufixos, atenent-ne els d’origen grecollatí.
Formació de substantius, adjectius, verbs i adverbis a partir d’altres categories gramaticals.
Reconeixement de llatinismes, paraules patrimonials i cultismes. El doblet.
Significat de neologismes i de préstecs lèxics atenent el seu origen i procedència (hel·lenismes,
arabismes, anglicismes, gal·licismes, italianismes, lusismes, altres llengües) i a la manera
d’incorporació en la llengua (xenismes, paraules hispanitzades, híbrids).
Nivells de significat de paraules i expressions en el discurs oral i escrit
Significat connotatiu i denotatiu.
Significat, significant i referent.
Sema, semema, camp semàntic i camp associatiu.
Anàlisi de la cohesió textual: connectors textuals (d’addició, oposició, causa, conseqüència,
comparatius, de reformulació d’orde, condició i hipòtesi, etc.), mecanismes lexicosemàntics
com ara repeticions lèxiques, el·lipsi i relacions semàntiques (sinònims, hiperònims, metàfores
i metonímies, eufemismes, ús d’anàfores i paral·lelismes, etc.), mecanismes de cohesió
gramatical (substitucions pronominals, dixi espacial i temporal, anàfores i catàfores, eix
temporal) i mecanismes paralingüístics i elements gràfics.
Anàlisi de l’adequació textual: tipologia textual, del gènere i àmbit d’ús, en funció de la
finalitat del text i de la intenció de l’emissor (funcions del llenguatge); relació existent entre
l’emissor i el receptor; les marques lingüístiques de modalització (dixi personal i social; verbs
modals; quantificació i qualificació: ús valoratiu d’adjectius determinatius, articles, pronoms,
adjectius qualificatius i lèxic connotatiu; grau de certesa; modalitat oracional; figures
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literàries valoratives; variació del registre lingüístic, atenent l’ús de col·loquialismes,
barbarismes, vulgarismes, imprecisions, expressions clixés, estereotips lingüístics i argot) i ús
d’un llenguatge no discriminatori; en funció dels elements de la situació comunicativa.
El bilingüisme i la diglòssia. Les actituds i els estereotips lingüístics. La normalització lingüística.

Bloc 4: Educació literària

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
Utilització, de manera progressivament autònoma i responsable, de diferents tipus de biblioteques
(d’aula, centre, pública, virtual).
Coneixement i respecte de les normes de funcionament; consulta guiada de catàlegs digitals i en
línia.

CONTINGUTS ESPECÍFICS

Lectura guiada i comprensió de textos i obres literàries, concordes amb el nivell, com a base
per a la formació de la personalitat literària i el gaudi personal.
Selecció de lectures de manera autònoma o a proposta del professor, de la biblioteca o d’altres
àmbits (intercanvi, préstecs, compra, consulta en línia, etc.).
Pràctica de diversos tipus de lectura (guiada, lliure, silenciosa, en veu alta) de textos literaris
com a font de gaudi i informació i com un mitjà d’aprenentatge i enriquiment personal.
Aproximació al coneixement d’altres mons (reals o imaginaris) a partir de la lectura.
Dramatització de textos literaris adaptats i adequats al nivell.
Anàlisi de les característiques expressives dels textos teatrals relacionant-los amb el cine, la ràdio i
la televisió.
Aplicació de tècniques teatrals i de lectura expressiva en veu alta i en dramatitzacions.
Tècniques d’elaboració de treballs personals, de creació i/o d’investigació senzilla i
supervisada sobre una lectura realitzada.
Creació d’un portfoli de lectura que incloga una selecció de treballs individuals o en equip (cartells,
fotografies, eslògans, videopoemes, fitxes de lectura, infografies, creacions a partir de ferramentes
web, citacions i pensaments, etc.) i una fitxa de registre de les creacions (nom del treball, data i
motiu de l’elaboració, objectius plantejats, context de realització, valoració i avaluació del resultat).
Foment de l’hàbit lector per mitjà de la participació en iniciatives que impulsen la realització
de lectures amenes (club de lectors, ciberlectures, tertúlies literàries, pla lector del centre,
etc.).
Connexió entre la literatura i la resta d’arts (música, pintura, cine, etc.) relacionant obres,
personatges i temes universals: el món de la raó, el destí, anhels de llibertat, la visió de l’insòlit,
l’home en societat, la visió d’Europa i Espanya.
Pervivència i evolució de personatges tipus, temes i formes al llarg de la història a partir de la
comparació d’obres d’art i textos literaris i dels mitjans de comunicació, amb especial dedicació a
moviments literaris més actuals: les avantguardes i el segle XX, la ciència en la literatura, etc.
Interpretació del sentiment humà implícit en les obres comparades.
Introducció a la literatura del segle XIX a l’actualitat a partir dels textos d’autoria masculina i
femenina.
Tractament evolutiu de temes i tòpics en una selecció de textos significatius.
Temes: el món de la raó, el destí, anhels de llibertat, la visió de l’insòlit, l’home en societat, la visió
d’Europa i Espanya, estereotips femenins, etc.
Tòpics: carpe diem, tempus fugit, locus amoenus, etc.
La Renaixença. Característiques generals.
El modernisme.
El noucentisme.
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Les avantguardes.
La poesia de la postguerra.
La narrativa de la postguerra.
Les noves tendències teatrals.
L’assaig de la postguerra.
La literatura des dels anys seixanta fins als nostres dies.
Reconeixement de les característiques pròpies dels gèneres literaris a partir d’una selecció de
textos en prosa i en vers.
Anàlisi senzilla de textos: localització del text en el seu context social, cultural i històric;
identificació de l’època literària; trets presents en el text; contingut (tema, tòpics, argument,
personatges, estructura, formes i llenguatge literari i intenció de l’autor; figures retòriques:
pla lexicosemàntic (sinècdoque, metonímia, sinestèsia, ironia, etc.), pla morfosintàctic
(pleonasme, concatenació, commutació, etc.), pla fònic (paronomàsia, etc.).

Curs 1r Batxillerat

Bloc 1: Escoltar i parlar.
CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
Estudi, anàlisi i avaluació dels textos orals formals, expositius i argumentatius, de l’àmbit
acadèmic i de divulgació científica i cultural (conferències, classes, xarrades, videoconferències,
etc.), dels gèneres informatius, d’opinió i publicitaris procedents dels mitjans de comunicació social
(debats, tertúlies, entrevistes, anuncis de ràdio i televisió, noticiaris, concursos, musicals, esportius,
promocionals, sèries, notícies, rodes de premsa, reportatges, etc.); de les característiques formals i
de contingut, dels recursos verbals i no verbals, tenint en compte la qualitat, rellevància, pertinència
i claredat, així com les normes de cortesia que regulen els intercanvis formals.
Escolta, comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica de textos orals expositius i
argumentatius dels àmbits acadèmic i periodístic.
Aplicació dels coneixements sobre les propietats textuals (adequació, coherència i cohesió) en la
comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica dels textos expositius i argumentatius orals.
Aplicació dels coneixements adquirits sobre estratègies de comprensió oral (abans: anticipant, fent
hipòtesis; durant: presa d’apunts, preguntar per a aclarir dubtes; després: resums).
Síntesi oral de textos expositius i argumentatius: ús del registre formal oral i aplicació dels
recursos no verbals (entonació, dicció, control del ritme, les pauses), evitant la recitació literal de
textos memoritzats, falques o comodins lingüístics.
Estudi, anàlisi i avaluació dels gèneres discursius formals des d’un enfocament integrador de les
habilitats lingüístiques (escoltar, parlar, llegir i escriure) en l’àmbit d’ús acadèmic i de divulgació
científica (conferències, classes, xarrades, videoconferències, etc.).
Estudi, aplicació i avaluació de les estratègies del procés d’elaboració de la presentació oral
(planificació, documentació i bibliografia, textualització i avaluació).
Aplicació dels criteris d’ordenació del contingut i dels recursos audiovisuals en les presentacions
orals d’acord amb la tipologia textual expositiva, la intenció i l’auditori (interés, importància,
lògica, cronològica, etc.).
Aplicació dels recursos no verbals (imatge, gestualitat, mirada, entonació, dicció, control del ritme,
les pauses, el temps i la duració del discurs).
Estudi i ús dels mecanismes de citació.
Valoració de l’escolta activa i del fet de parlar en públic com a font d’aprenentatge, de comunicació
i de relació.
Coneixement dels estudis i professions vinculats als coneixements de l’àrea.
Autoconeixement d’aptituds i interessos.
Coneixement del procés estructurat de presa de decisions.
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CONTINGUTS ESPECÍFICS

Aplicació de les estratègies d’expressió oral i recursos propis del text expositiu evitant la
recitació literal de textos memoritzats, col·loquialismes, falques o comodins lingüístics; utilització
de connectors discursius que organitzen, relacionen i cohesionen el contingut i les parts del
discurs (per a iniciar intervencions, introduir incisos o exemples, etc.).
Ús de l’estàndard formal i de lèxic especialitzat.

Bloc 2: Llegir i escriure.

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
Estudi i anàlisi dels elements bàsics dels textos escrits expositius i argumentatius de l’àmbit
acadèmic: funció comunicativa, estructura, marques lingüístiques, recursos verbals i no
verbals i gèneres.
Estudi i anàlisi dels elements bàsics dels textos escrits dels mitjans de comunicació social (gèneres
periodístics informatius i d’opinió i textos publicitaris): funció comunicativa, estructura, marques
lingüístiques, recursos verbals i no verbals i gèneres.
Aplicació dels coneixements adquirits sobre estratègies de comprensió lectora en la lectura,
comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica dels textos escrits expositius i argumentatius, de
l’àmbit acadèmic i dels textos escrits dels mitjans de comunicació social (gèneres periodístics
informatius i d’opinió i textos publicitaris).
Reflexió sobre la importància de la lectura com a font d’informació i d’aprenentatge.
Aplicació dels coneixements sobre les propietats textuals (adequació, coherència i cohesió) en
l’escriptura de textos expositius de l’àmbit acadèmic.
Estudi de les diverses estructures dels textos expositius: comparació, problema-solució, enumeració,
causa-conseqüència, ordenació cronològica, etc., i aplicació d’estos coneixements a l’escriptura de
textos.
Estudi dels elements no verbals dels textos escrits expositius de l’àmbit acadèmic i aplicació d’estos
coneixements en l’escriptura de textos.
Ús autònom de processadors de textos en l’escriptura.
Reflexió sobre la importància de l’escriptura en el procés d’aprenentatge personal com a instrument
que organitza el pensament.
Realització de projectes d’investigació acadèmica, amb imaginació i creativitat, seguint les fases del
procés: planificar; buscar, obtindre, reorganitzar i posar en comú en l’equip la informació de fonts
orals i escrites impreses, audiovisuals i digitals; aplicar el procés d’escriptura per a l’elaboració del
producte final; presentar el treball de forma oral amb suports audiovisuals; avaluar tant el procés de
treball com el resultat aconseguit.
Busca, localització i obtenció d’informació en diferents tipus de textos i fonts documentals,
incloent-hi els mitjans de comunicació, en llengües diverses; valorar críticament i contrastar estes
fonts.
Ús de ferramentes digitals de busca en pàgines web especialitzades, diccionaris i enciclopèdies en
línia, bases de dades especialitzades, etc., o per mitjà de la sindicació de fonts de continguts (RSS) i
la visualització.
Utilització autònoma de les TIC en totes les fases del procés d’elaboració d’un projecte: localitzar,
seleccionar, tractar, organitzar i emmagatzemar la informació; crear textos escrits o audiovisuals;
presentar el treball, amb especial incidència en la utilització d’entorns col·laboratius.
Aplicació, amb ajuda de guies i models, de les normes de presentació de textos escrits en els
treballs d’investigació: índex, organització del contingut en epígrafs, procediments de citació,
notes a peu de pàgina, bibliografia.
Aplicació del procés estructurat de presa de decisions. Calibratge d’oportunitats i riscos.
Aplicació d’estratègies de supervisió i resolució de problemes.
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Avaluació, autoavaluació i coavaluació del producte final i del procés d’elaboració d’un
projecte per a millorar l’expressió escrita.
Reflexió sobre la importància de la lectura i l’escriptura com a fonts d’informació i d’organització
de l’aprenentatge, i sobre la necessitat d’organitzar la resolució de tasques complexes.
Foment de l’autoconeixement; del sentit crític; de l’autoconcepte positiu; de la proactivitat,
perseverança i flexibilitat; de la responsabilitat, i del pensament alternatiu, causal i conseqüencial.
Valoració de fortaleses i debilitats, i de l’error com a oportunitat.
Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat d’automotivació, de superació
d’obstacles i fracassos.
Assumpció de distints rols en equips de treball.
Adquisició d’habilitats relacionades amb el lideratge.
Foment del pensament de perspectiva, de la solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat.
Aplicació d’estratègies de motivació i automotivació.
Estudi de tècniques d’escolta activa i posada en pràctica del diàleg igualitari.
Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatges cooperatiu.
Aplicació d’estratègies de filtratge en la busca de la informació.
Emmagatzematge de la informació digital en dispositius informàtics i servicis de la xarxa.
Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la busca i el contrast d’informació.
Organització de la informació seguint diferents criteris.
Realització, formatat senzill i impressió de documents de text.
Disseny de presentacions multimèdia.
Tractament de la imatge.
Producció senzilla d’àudio i vídeo.
Ús de ferramentes de producció digital en la web.
Coneixement i ús de drets d’autor i llicències de publicació.
Ús de les ferramentes més comunes de les TIC per a col·laborar i comunicar-se amb la resta del
grup amb la finalitat de planificar el treball, aportar idees constructives pròpies, comprendre les
idees alienes, etc.
Construcció d’un producte o meta col·lectiu, compartint informació i recursos.
Utilització del correu electrònic i de mòduls cooperatius en entorns personals d’aprenentatge.
Ús de servicis de la web social com ara blogs, wikis, fòrums, etc.
Adquisició d’hàbits i conductes per a filtrar la font d’informació més completa i compartir-la amb el
grup.
Adquisició d’hàbits i conductes per a la comunicació i la protecció de l’individu i d’altres de les
males pràctiques com el ciberassetjament.
Anàlisi del públic destinatari i adaptació de la comunicació en funció d’aquest.

CONTINGUTS ESPECÍFICS
Lectura, comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica de textos escrits expositius i
argumentatius de l’àmbit acadèmic: situació comunicativa (tema, intenció, destinatari, gènere),
contingut (organització de la informació, idea principal i secundàries) i recursos verbals i no
verbals.
Lectura, comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica de textos escrits dels mitjans de
comunicació social (gèneres periodístics informatius i d’opinió i textos publicitaris): situació
comunicativa (tema, intenció, destinatari, gènere), contingut (organització de la informació, idea
principal i secundàries) i recursos verbals i no verbals.
Aplicació dels coneixements sobre els elements bàsics dels textos expositius i argumentatius de
l’àmbit acadèmic per a la comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica d’aquests.
Aplicació dels coneixements sobre els elements bàsics dels textos escrits dels mitjans de
comunicació social (gèneres periodístics informatius i d’opinió i textos publicitaris) per a la
comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica d’aquests.
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Ús de tècniques de síntesi de la informació (esquema, resum, mapa conceptual, etc.) en textos
expositius i argumentatius de l’àmbit acadèmic i en textos periodístics d’informació i opinió,
seleccionant la informació rellevant, generalitzant i globalitzant la informació relacionada i escrivint
amb una expressió personal, sense reproduir literalment les paraules del text.
Interpretació i valoració crítica dels textos publicitaris: intenció, distinció entre informació i
persuasió, recursos verbals i no verbals, idees discriminatòries.
Estudi, anàlisi i valoració crítica dels mitjans de comunicació.
Producció de textos escrits expositius de l’àmbit acadèmic, amb adequació, coherència,
cohesió i correcció.
Aplicació dels coneixements adquirits sobre les estratègies del procés de producció escrita
(planificació, escriptura, avaluació i revisió) en l’escriptura de textos expositius de l’àmbit
acadèmic.
Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals en la revisió i millora de les produccions
escrites, prenent consciència de la importància del coneixement de les normes per a l’ús correcte de
la llengua.
Coneixement i ús d’un vocabulari formal i precís en les produccions escrites adequat al nivell
educatiu, i reconeixement de la importància d’enriquir el repertori lèxic personal amb termes
d’especialitat.
Ús de fonts de consulta impreses i digitals (diccionaris, gramàtiques, correctors, glossaris, etc.) com
a suport per a la revisió ortogràfica, gramatical i lèxica.
Adquisició i utilització en la lectura i escriptura de textos d’un lèxic formal i especialitzat, rebutjant
col·loquialismes i barbarismes.
Utilització, en els textos escrits, d’estructures sintàctiques complexes, pròpies dels textos
expositius per a expressar relacions lògiques i jeràrquiques: oracions subordinades i connectors
causals, consecutius, finals, condicional, concessius, etc.
Realització de projectes d’investigació acadèmica sobre temes del currículum, amb especial
incidència en els temes, obres i autors literaris.

Bloc 3: Coneixement de la llengua.

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
Reconeixement i explicació d’estructures sintàctiques simples (grups de paraules) i complexes
(oració simple i composta: coordinada, juxtaposada, subordinada) i dels seus nexes, així com
de les funcions sintàctiques que exerceixen les paraules i els grups de paraules que les
componen.
Classificació de l’oració segons la naturalesa del predicat: oracions atributives i predicatives
(actives -transitives -reflexives i recíproques- i intransitives- i passives) i segons l’actitud del
parlant (modalitats oracionals).
Anàlisi de la coherència textual per mitjà de la descripció i l’explicació de les parts temàtiques
constitutives del text (narratiu, descriptiu, expositiu i argumentatiu) i de la progressió
temàtica, distingint idees principals i secundàries; resumint; destacant la tesi explícita o
implícita defesa per l’autor, i els arguments utilitzats; així com per mitjà de la justificació de la
progressió temàtica i l’estructura i l’organització estructural (analitzant, sintetitzant, paral·lelística,
enquadrada, circular, etc.), en funció de la intenció comunicativa.
Identificació de les característiques de les varietats diatòpiques de la llengua.
Reconeixement de les conseqüències de les llengües en contacte: bilingüisme i diglòssia i prejuís
lingüístics.

CONTINGUTS ESPECÍFICS
Identificació de les categories gramaticals i caracterització morfològica, sintàctica i semàntica
d’estes (substantiu, pronom, article, adjectiu i verb).
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Explicació dels procediments morfològics de formació de paraules (derivació, composició,
parasíntesi), atenent el significat d’afixos.
Aplicació de les regles de concordança, especialment als casos especials de concordança nominal
i verbal.
Anàlisi de l’adequació textual per mitjà de la descripció i l’explicació de la tipologia textual, del
gènere i àmbit d’ús, del to del discurs, de la forma d’elocució, en funció de la finalitat del text i de
la intenció de l’emissor (funcions del llenguatge); així com per mitjà de la descripció i l’explicació
de la relació existent entre l’emissor i el receptor, de les marques lingüístiques de modalització
(dixi, verbs modals, valors expressius del substantiu, adjectiu, verb, pronom i article, modalitats
oracionals, figures literàries valoratives, humor, variació del registre, etc.) i del registre idiomàtic;
en funció dels elements de la situació comunicativa.
Anàlisi de la cohesió textual per mitjà de la descripció i l’explicació d’elements de connexió,
nexes i connectors (d’orde, addició, oposició, causalitat, reformulació, etc.); de mecanismes
lexicosemàntics com ara repeticions lèxiques i relacions semàntiques (camps semàntics, associatius,
sinonímia, antonímia i contrastos, hiperonímia i hiponímia, etc.); mecanismes de cohesió gramatical
(repetició de construccions sintàctiques, dixi espacial i temporal, anàfores i catàfores, eix temporal)
i mecanismes paralingüístics i elements gràfics.
Reconeixement de la pluralitat lingüística d’Espanya, dels seus orígens històrics i de l’evolució
de les llengües d’Espanya.
Identificació de les varietats de la llengua, atenent l’ús d’arcaismes, la diferència entre llengua i
dialecte, l’ús de vulgarismes i el reconeixement dels argots.
Explicació de l’ús formal i especialitzat de la llengua, d’un llenguatge no sexista ni
discriminatori, i de l’ús col·loquial de la llengua, així com dels trets lingüístics del registre
col·loquial (col·loquialismes, imprecisions, anacoluts, expressions clixé, i estereotips lingüístics...),
en funció de la situació comunicativa.
Explicació de la situació de la llengua en l’actualitat i de la utilització de l’estàndard com a
varietat utilitzada en els mitjans de comunicació i en l’àmbit digital, així com reconeixement de les
seues característiques.

Bloc 4: Literatura.

CONTINGUTS ESPECÍFICS
Anàlisi i interpretació crítica de la literatura de l’edat mitjana al segle XIX a partir d’obres
narratives, líriques, dramàtiques i didàctiques completes o fragments, en prosa i en vers,
d’autoria masculina i femenina. Temes, personatges i tòpics universals.
Dels orígens al segle XV:
Les primeres manifestacions literàries.
La poesia trobadoresca: els trobadors i les trobadores o trobairitz.
La creació de la prosa literària.
La historiografia. Les quatre grans cròniques.
La Cancelleria Reial.
La literatura religiosa i moralitzador.
L’Humanisme.
Formes dramàtiques medievals: El Misteri d’Elx.
El Segle d’Or:
La poesia lírica i la poesia satírica.
La literatura religiosa: sor Isabel de Villena.
La novel·la cavalleresca: Curial e Güelfa i Tirant lo Blanch.
La valenciana prosa. Roís de Corella.
La literatura de l’edat moderna:
El Renaixement del segle XVI: Joan Lluís Vives.
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El barroc en el segle XVII.
La Il·lustració i el neoclassicisme en el segle XVIII.
La Renaixença: la poesia, el teatre, el sainet.
La novel·la del segle XIX.
Anàlisi i interpretació d’obres completes o fragments tenint en compte els aspectes següents:
-Vinculació del text amb el context social, cultural i històric.
-Reconeixement de les característiques del gènere literari aplicades al text.
-Anàlisi de la forma i el contingut. El llenguatge literari. Intenció de l’autor.
-Tractament evolutiu de temes i tòpics. Relació amb altres disciplines.
Temes universals: l’amor, la mort, el goig de viure, herois i antiherois, la mitologia, el cant a la
bellesa, la naturalesa, el temps fugitiu, la llibertat, la visió de l’insòlit, el destí, estereotips
femenins, etc.

Tòpics: captatio benevolentiae, carpe diem, collige, virgo, rosas, beatus ille, locus amoenus,
descriptio puellae; tempus fugit; menosprecio de la corte y alabanza de aldea; homo viator, vita
flumen, etc.

Curs 2n Batxillerat

Bloc 1: Escoltar i parlar.
CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
Anàlisi de les fronteres i interseccions entre oralitat i escriptura.
Estudi, anàlisi i valoració crítica de la comunicació oral formal en l’àmbit acadèmic, periodístic,
professional i empresarial i dels gèneres: conferències, taules redones, entrevistes de treball, etc.
Escolta, comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica de textos orals expositius i
argumentatius de l’àmbit acadèmic, periodístic, professional i empresarial.
Aplicació dels coneixements sobre les propietats textuals (adequació, coherència i cohesió) en la
comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica dels textos expositius i argumentatius orals.
Síntesi oral de textos expositius i argumentatius: ús del registre formal oral i aplicació dels recursos
no verbals (entonació, dicció, control del ritme, pauses), evitant la recitació literal de textos
memoritzats, falques o comodins lingüístics.
Aplicació dels coneixements adquirits sobre les estratègies del procés d’elaboració de la presentació
oral.
Aplicació dels criteris d’ordenació del contingut i dels recursos audiovisuals en les presentacions
orals d’acord amb la tipologia textual argumentativa, la intenció i l’auditori (interés, importància,
lògica, cronològica, etc.).
Aplicació dels recursos no verbals (imatge, gestualitat, mirada, entonació, dicció, control del ritme,
les pauses, el temps i la duració del discurs).
Selecció dels arguments adequats a la defensa de la tesi (lògics, d’autoritat, de quantitat, d’analogia,
apel·lació als valors compartits, etc.).
Aplicació dels mecanismes de citació.
Ús autònom de programes de presentació.
Ús de guies, gravacions.
Avaluació, autoavaluació i coavaluació del procés, de l’aplicació de les estratègies i del producte
final.
Coneixement dels estudis i professions vinculats als coneixements de l’àrea.
Autoconeixement d’aptituds i interessos.
Coneixement del procés estructurat de presa de decisions.

CONTINGUTS ESPECÍFICS
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Aplicació de les estratègies d’expressió oral i recursos retòrics propis del text argumentatiu, evitant
la recitació literal de textos memoritzats, col·loquialismes, falques o comodins lingüístics.
Utilització de connectors discursius que organitzen, relacionen i cohesionen el contingut i les parts
del discurs (per a iniciar intervencions, introduir incisos o exemples, etc.).

Bloc 2: Llegir i escriure.

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
Estudi i anàlisi dels elements bàsics dels textos escrits de l’àmbit professional i administratiu (cartes
comercials i de presentació, informe, memoràndum, saluda, avís, factura, instàncies, reclamacions,
etc.): funció comunicativa, estructura, marques lingüístiques, recursos verbals i no verbals.
Aplicació dels coneixements adquirits sobre estratègies de comprensió lectora en la lectura,
comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica dels textos escrits de l’àmbit professional i
administratiu.
Avaluació crítica de les propietats d’un text, relacionant les característiques amb el sentit global i la
intenció de l’autor.
Aplicació dels coneixements sobre les propietats textuals (adequació, coherència i cohesió) en
l’escriptura de textos argumentatius de l’àmbit acadèmic.
Estudi dels tipus d’arguments (exemples, analogies, d’autoritat, causals, deduccions, etc.) i dels
recursos retòrics dels textos argumentatius (ironia, figures literàries, humor, preguntes retòriques,
etc.), i aplicació d’estos coneixements a l’escriptura de textos.
Estudi de les propietats (adequació, coherència i cohesió) dels textos de l’àmbit professional i
administratiu, i aplicació d’estos coneixements a l’escriptura de textos.
Ús autònom de processadors de textos en l’escriptura.
Realització de projectes d’investigació acadèmica, amb imaginació i creativitat, seguint les fases del
procés: planificar; buscar, obtindre, reorganitzar i posar en comú en l’equip la informació de fonts
orals i escrites impreses, audiovisuals i digitals, especialment dels mitjans de comunicació socials;
aplicar el procés d’escriptura per a l’elaboració del producte final; presentar el treball de forma oral
amb suports audiovisuals; avaluar tant el procés de treball com el resultat aconseguit.
Busca, localització i obtenció d’informació en diferents tipus de text i fonts documentals, en
llengües diverses, valorant críticament i contrastant aquestes fonts.
Ús de ferramentes digitals de busca en pàgines web especialitzades, diccionaris i enciclopèdies en
línia, bases de dades especialitzades, etc., o per mitjà de la sindicació de fonts de continguts (RSS) i
visualització.
Utilització autònoma de les TIC en totes les fases del procés d’elaboració d’un projecte: localitzar,
seleccionar, tractar, organitzar i emmagatzemar la informació; crear textos escrits o audiovisuals,
presentar el treball, amb especial incidència en les ferramentes per a la correcció i revisió
ortogràfica, gramatical i lèxica.
Aplicació de les normes de presentació de textos escrits en els treballs d’investigació: índex,
organització del contingut en epígrafs, procediments de citació, notes a peu de pàgina, bibliografia.
Aplicació del procés estructurat de presa de decisions. Calibratge d’oportunitats i riscos.
Aplicació d’estratègies de supervisió i resolució de problemes.
Avaluació, autoavaluació i coavaluació del producte final i del procés d’elaboració d’un projecte per
a millorar l’expressió escrita.
Reflexió sobre la importància de la lectura i l’escriptura com a fonts d’informació i d’organització
de l’aprenentatge i sobre la necessitat d’organitzar la resolució de tasques complexes.
Foment de l’autoconeixement, del sentit crític, de l’autoconcepte positiu, de la proactivitat,
perseverança i flexibilitat, de la responsabilitat i del pensament alternatiu, causal i conseqüencial.
Valoració de fortaleses i debilitats i de l’error com a oportunitat.
Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat d’automotivació, de superació
d’obstacles i fracassos.
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Assumpció de distints rols en equips de treball.
Adquisició d’habilitats relacionades amb el lideratge.
Foment del pensament de perspectiva, de la solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat.
Aplicació d’estratègies de motivació i automotivació.
Estudi de tècniques d’escolta activa i posada en pràctica del diàleg igualitari.
Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatges cooperatiu.
Aplicació d’estratègies de filtratge en la busca de la informació.
Emmagatzematge de la informació digital en dispositius informàtics i servicis de la xarxa.
Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la busca i el contrast d’informació.
Organització de la informació seguint diferents criteris.
Realització, formatat senzill i impressió de documents de text.
Disseny de presentacions multimèdia.
Tractament de la imatge.
Producció senzilla d’àudio i vídeo.
Ús de ferramentes de producció digital en la web.
Coneixement i ús de drets d’autor i llicències de publicació.
Ús de tècniques de redacció de textos expositius acadèmics en suport paper o digital (planificació,
investigació, originalitat i creativitat; ús de fonts d’informació en paper, digitals i en línia;
procediments de citació: bibliografia i web).
Ús de les ferramentes més comunes de les TIC per a col·laborar i comunicar-se amb la resta del
grup amb la finalitat de planificar el treball, aportar idees constructives pròpies, comprendre les
idees alienes, etc.
Construcció d’un producte o meta col·lectiu, compartint informació i recursos.
Utilització del correu electrònic i de mòduls cooperatius en entorns personals d’aprenentatge.
Ús de servicis de la web social com ara blogs, wikis, fòrums, etc.
Adquisició d’hàbits i conductes per a filtrar la font d’informació més completa i compartir-la amb el
grup.
Adquisició d’hàbits i conductes per a la comunicació i la protecció de l’individu i protecció d’altres
de les males pràctiques com el ciberassetjament.
Anàlisi del públic destinatari i adaptació de la comunicació en funció d’aquest.

CONTINGUTS ESPECÍFICS
Lectura, comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica de textos escrits expositius i
argumentatius de l’àmbit professional.
Aplicació dels coneixements sobre les propietats textuals (adequació, coherència i cohesió) en la
comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica dels textos expositius i argumentatius.
Resum de textos expositius i argumentatius: selecció de la informació rellevant, generalització i
globalització de la informació relacionada, escriptura amb una expressió personal, sense reproduir
literalment les paraules del text.
Producció de textos escrits argumentatius de l’àmbit acadèmic, amb adequació, coherència, cohesió
i correcció.
Producció de textos escrits de l’àmbit professional i administratiu (currículum, cartes comercials i
de presentació, avisos, instàncies, reclamacions, etc.) amb adequació, coherència, cohesió i
correcció.
Aplicació dels coneixements adquirits sobre les estratègies del procés de producció escrita
(planificació, escriptura, avaluació i revisió) en l’escriptura de textos argumentatius de l’àmbit
acadèmic i de textos de l’àmbit professional i administratiu.
Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals, i, en concret, del coneixement sobre les
estructures sintàctiques, en la revisió i millora de les produccions escrites.
Coneixement i ús d’un vocabulari formal i precís en les produccions escrites i reconeixement
de la importància d’enriquir el repertori lèxic personal amb termes d’especialitat.
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Ús de fonts de consulta impreses i digitals (diccionaris, gramàtiques, correctors, glossaris, etc.) com
a suport per a la revisió ortogràfica, gramatical i lèxica.
Reconeixement en la lectura i utilització en l’escriptura dels recursos retòrics propis dels textos
argumentatius per a reforçar els arguments.
Utilització, en els textos escrits, d’estructures sintàctiques complexes pròpies dels textos
argumentatius per expressar relacions lògiques i jeràrquiques: oracions subordinades i
connectors causals, consecutius, finals, condicional, concessius, etc.
Realització de projectes d’investigació acadèmica sobre temes del currículum, amb especial
incidència en els temes, obres i autors literaris.

Bloc 3: Coneixement de la llengua.

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
Reconeixement i explicació d’estructures sintàctiques simples (grups de paraules) i complexes
(oració simple i composta: coordinada, juxtaposada, subordinada) i dels seus nexes, així com
de les funcions sintàctiques que exerceixen les paraules i els grups de paraules que les
componen.
Classificació de l’oració composta segons la naturalesa del predicat: oracions atributives i
predicatives (actives -transitives -reflexives i recíproques- i intransitives-, passives i mitjanes) i
segons l’actitud del parlant (modalitats oracionals).
Explicació dels distints nivells de significat de paraules i expressions en el discurs oral i escrit, en
funció de la intenció comunicativa (significat connotatiu i denotatiu).
Anàlisi de la coherència textual per mitjà de la descripció i l’explicació de les parts temàtiques
constitutives del text, fonamentalment expositiu i argumentatiu, i de la progressió temàtica,
distingint idees principals i secundàries, resumint, destacant la tesi explícita o implícita defesa per
l’autor i els arguments utilitzats; així com per mitjà de la justificació de la progressió temàtica i
l’estructura i organització estructural (analitzant, sintetitzant, paral·lelística, enquadrada, circular,
etc.), en funció de la intenció comunicativa.
Aplicació del coneixement intertextual en la realització de l’anàlisi de textos de diferents
gèneres i àmbits textuals.

CONTINGUTS ESPECÍFICS
Identificació de la tipologia i funcions de categories gramaticals (adverbi, preposicions,
conjuncions i interjeccions).
Explicació dels procediments morfològics de formació de paraules (derivació, composició,
parasíntesi), reconeixent el significat d’afixos, especialment d’origen grecollatí; i dels procediments
no morfològics de formació de paraules (escurçaments, abreviatures, sigles i acrònims).
Explicació de la transcategorització (substantivació, adjectivació i adverbialització).
Anàlisi de l’adequació textual per mitjà de la descripció i explicació de la tipologia textual, del
gènere i àmbit d’ús (acadèmic, periodístic, professional i empresarial), del to del discurs, de la
forma d’elocució, en funció de la finalitat del text i de la intenció de l’emissor (funcions del
llenguatge); així com per mitjà de la descripció i l’explicació de la relació existent entre l’emissor i
el receptor, de les marques lingüístiques de modalització (dixi, verbs modals, qualificació i
quantificació, modalitats oracionals, complements oracionals valoratius, procediments de
citació, figures literàries valoratives, humor, variació del registre, etc.) i del registre idiomàtic;
en funció dels elements de la situació comunicativa.
Anàlisi de la cohesió textual per mitjà de la descripció i l’explicació d’elements de connexió,
nexes i connectors (d'ordre, addició, oposició, causalitat, reformulació, etc.); de mecanismes
lexicosemàntics com ara repeticions lèxiques i relacions semàntiques (camps semàntics,
associatius, sinonímia, antonímia, polisèmia i contrastos, hiperonímia i hiponímia, figures
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literàries de reiteració: metàfora i metonímia, etc.); de mecanismes de cohesió gramatical com
ara paral·lelismes, correlacions, figures literàries de reiteració (polisíndeton, concatenació,
anàfora, polípot, bimembració, gradació, etc.), dixi espacial i temporal, anàfores, catàfores i
relacions de l’eix temporal; així com de mecanismes paralingüístics i elements gràfics.

Bloc 4: Literatura.
CONTINGUTS ESPECÍFICS
Anàlisi i interpretació crítica de la literatura del segle XX i de l’actualitat a partir d’obres narratives,
líriques, dramàtiques i didàctiques completes o fragments, en prosa i en vers, d’autoria masculina i
femenina. Temes, personatges i tòpics universals.
La literatura en el context històric, social i cultural del segle XX i l’actualitat.
El modernisme: la poesia, la novel·la, el teatre.
El noucentisme: la poesia, la problemàtica de la novel·la, el teatre.
Les avantguardes.
La poesia de la postguerra.
La narrativa de la postguerra.
Les noves propostes teatrals.
L’assaig de postguerra.
La literatura des dels anys seixanta fins a l’actualitat.
Anàlisi i interpretació d’obres completes o fragments tenint en compte els aspectes següents:
-Vinculació del text al context social, cultural i històric.
-Reconeixement de les característiques del gènere literari aplicades al text.
-Anàlisi de la forma i el contingut. El llenguatge literari. Intenció de l’autor.
-Tractament evolutiu de temes i tòpics. Relació amb altres disciplines.
Temes universals: l’amor, la mort, el goig de viure, la llibertat, estereotips femenins, el sentit de
l’existència, el joc literari i l’avantguarda, l’home en societat, la visió d’Europa i Espanya, etc.

4.2 Unitats didàctiques

 a) Organització de les unitats didàctiques.

ESO

Les unitats didàctiques següents corresponen als llibres Valencià: llengua i literatura de 1r, 2n, 3r i
4t d'ESO d'Ecir-Tabarca-Marfil.

1r ESO

En Valencià 1r ESO: llengua i literatura hi ha set unitats; totes s’organitzen en set blocs:
CONTACTE, COMUNICACIÓ, LITERATURA, SOM IGUALS: SOM DIFERENTS, TALLER
DIGITAL, RESUM-COMPROVACIÓ

UNITAT 1: QUINA COLLA!
CONTACTE COMUNICACIÓ LITERATURA SOM IGUALS:

SOM DIFERENTS
CONEGUEM LA
LLENGUA

TALLER DIGITAL
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QUINA COLLA! _L'entrevista personal
_Com és la teua colla
d'amics?

_ Què és i per a què
serveix la literatura?

_Els éssers humans:
diversos i iguals

Lèxic i semàntica
_La polisèmia
_La descripció de
persones
Morfologia i sintaxi
_Les categories
gramaticals
Fonètica i ortografia
_L'alfabet; lletres i
dígrafs

_Retoc d'imatges
_"Paper de regal"
en valencià
_Pòster digital
_Fotonovel·la

En acabar la unitat, els aprenents han de ser capaços de:
1. Expressar oralment i per escrit els valors de l’amistat mitjançant la descripció de les qualitats del

seus amics.
2. Distingir en un text donat les característiques dels membres d’una colla d’amics i d’una família.
3. Llegir, interpretar i elaborar textos basats en anècdotes de temàtica juvenil.
4. Identificar les marques lingüístiques de textos conversacionals, concretament, de l’entrevista.
5. Elaborar entrevistes amb preguntes pertinents les respostes de les quals faciliten dades

relacionades amb el perfil d’una persona (aspecte físic, manera de vestir, de pensar i d’actuar).
6. Valorar positivament la bellesa interior de les persones i augmentar de manera saludable i

positiva el nivell d’autoestima personal.
7. Explicar el paper de la literatura com a peça clau del patrimoni cultural i factor identitari

fonamental.
8. Valorar i reconéixer la importància de la literatura en la condició humana.
9. Distingir les funcions de la literatura.
10. Reflexió sobre la importància de la lectura i l'escriptura com a mitjans lúdics i d'aprenentatge.
11. Ser conscients i respectar les diferències que hi ha entre els individus i entre les col·lectivitats

humanes.
12. Identificar el concepte de polisèmia.
13. Fer servir la polisèmia com a mecanisme de precisió en l’expressió.
14. Utilitzar el vocabulari relacionat amb la descripció de les persones en contextos comunicatius

reals o versemblants.
15. Utilitzar els adjectius qualificatius més adequats per a la descripció de les persones.
16. Identificar i analitzar les categories gramaticals o classes de paraules.
17. Conéixer l’alfabet i distingir-hi les lletres i els dígrafs.
18. Utilitzar les lletres i els dígrafs com a elements bàsics per al coneixement del codi escrit.
19. Valorar positivament la importància de l’aplicació correcta de les normes ortogràfiques com a

element d’integració social en una comunitat lingüística.
20. Aplicar tècniques d'avaluació, autoavaluació i coavaluació en les produccions orals.
21. Participar en equips de treball per aconseguir metes comunes assumint diversos rols amb

eficàcia i responsabilitat; donar suport a companys i companyes demostrant empatia i
reconeixent les seues aportacions, així com utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes
i discrepàncies.

22. Utilitzar les eines digitals més comunes de les TIC per a editar imatges amb missatges escrits i
dissenyar presentacions multimèdia com ara una fotonovel·la basada en històries i anècdotes
personals, col·laborar i comunicar-se amb la resta del grup amb la finalitat de planificar el
treball, aportar idees constructives pròpies, comprendre les idees alienes, etc.

23. Valorar els aspectes positius de les TIC per a la cerca i el contrast d'informació.

UNITAT 2: SORT, SABER I… GUANYAR!
CONTACTE COMUNICACIÓ LITERATURA SOM IGUALS:

SOM DIFERENTS
CONEGUEM LA
LLENGUA

TALLER DIGITAL
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SORT, SABER, I...
GUANYAR!

_ Els concursos
_Els textos
conversacionals: Els
qüestionaris, els texts i les
enquestes dels concursos

_El llenguatge literari:
els gèneres literaris i els
recursos expressius

_Els menjars:
varietat i diversitat

Lèxic i semàntica
_La sinonímia
_La precisió lèxica
Morfologia i
sintaxi
_El substantiu:
gènere i nombre
_ L'adjectiu: gènere
i nombre
Fonètica i
ortografia
Els sons [d3] i [g]
_Les grafies g, j, tg,
tj

_Núvol de paraules
_Cacera del tresor
«Una jornada
gastronòmica
virtual»

En acabar la unitat, els aprenents han de ser capaços de:
1. Deduir, sintetitzar i verbalitzar informació a partir de dades rebudes oralment o a través d’una

imatge.
2. Llegir i interpretar textos dialogats assumint el rol del personatge que ha d’interpretar i aplicant

tècniques expressives teatrals.
3. Dissenyar les normes de participació de diferents concursos juvenils amb la intenció de

promoure activitats extraescolars.
4. Participar activament en la realització de diferents concursos de temàtica juvenil.
5. Explicar de viva veu l’estructura d’un concurs com a text instructiu.
6. Distingir les característiques més rellevants dels gèneres literaris: poesia, narrativa, teatre i

assaig.
7. Analitzar les marques lingüístiques de textos literaris escrits en prosa i en vers.
8. Identificar les semblances i les diferències que hi ha entre el llenguatge literari i el llenguatge

quotidià.
9. Diferenciar el significat de termes literaris com: prosa, vers, còmput sil·làbic, rima...
10. Conéixer i utilitzar alguns dels recursos expressius del llenguatge literari, com ara:

l’adjectivació, la comparació, la rima, la metàfora, la sinestèsia, la personificació, la
hipèrbole...

11. Redactar textos literaris basats en l’expressió de vivències personals fent servir els recursos
literaris treballats en la unitat.

12. Conéixer trets bàsics de la gastronomia tradicional valenciana.
13. Valorar els hàbits gastronòmics i alimentaris com un tret cultural i com a signe visible de la

diversitat humana.
14. Explicar el concepte de sinonímia i les classes de sinonímia (total i parcial).
15. Explicar el concepte de sinonímia territorial o geosinonímia com un fenomen habitual en totes

les llengües.
16. Ser capaç de substituir mots de caràcter genèric per altres de significat més precís.
17. Utilitzar el vocabulari relacionat amb els esports en contextos comunicatius reals o

versemblants.
18. Expressar oralment i per escrit les preferències en els esports i en les activitats de lleure.
19. Utilitzar correctament els mecanismes morfològics més habituals per al canvi de gènere i

nombre dels substantius i dels adjectius.
20. Utilitzar correctament les grafies que representen els fonemes palatals sonors: g, j, tg, tj.
21. Utilitzar les eines digitals més comunes de les TIC per a enriquir l’ortografia, la gramàtica i el

lèxic relacionats amb el centre d’interés de la unitat: núvol de paraules, la cacera del tresor.

UNITAT 3: RERE UNA PISTA
CONTACTE COMUNICACIÓ LITERATURA SOM IGUALS:

SOM DIFERENTS
CONEGUEM LA
LLENGUA

TALLER
DIGITAL

file8a60934292d5ab0a94a76479411487.odt Pàgina 43 de 138



RERE UNA PISTA _Un cas detectivesc
_Els textos expositius i
descriptius: l'informe

_L'estructura dels
textos narratius i els
elements de la narració.
_La novel·la negra

_Les llengües: la
diversitat i la
identitat (1)

Lèxic i semàntica
_Els estris de la
perfecta detectiva
_Vocabulari de
lladres i policies
_L'argot de les
novel·les de detectius
Morfologia i sintaxi
_Els possessius
_Els numerals:
cardinals, ordinals,
partitius i col·lectius
Fonètica i
ortografia
_ Les grafies x, tx, ig,
ix
_Els sons de la
consonant x

_Novel·la digital
gràfica
_Mini
quest «La volta
al món en 80
llengües»

En acabar la unitat, els aprenents han de ser capaços de:
1. Explicar oralment i per escrit una situació donada per una imatge, incloent-hi la descripció de

persones, d’objectes i d’escenaris o paisatges.
2. Deduir, sintetitzar i verbalitzar informació a partir de dades rebudes oralment o a través d’una

imatge.
3. Elaborar textos de caire expositivodescriptiu, com ara els informes policíacs.
4. Identificar l’estructura i els elements que integren els textos narratius.
5. Conéixer els diferents tipus de novel·la pel que fa a la temàtica.
6. Identificar els trets característics de la novel·la negra.
7. Familiaritzar-se amb la lectura de textos narratius del gènere policíac, com ara la novel·la Ferum

de silenci de Pep Castellano.
8. Valorar la llengua com un dels trets culturals i identitaris més importants de les col·lectivitats

humanes.
9. Conéixer la diversitat lingüística de les comarques valencianes i d’Europa i del món.
10. Utilitzar adequadament el lèxic referit al món de la policia.
11. Valorar i reconéixer els argots, especialment l’argot de la delinqüència, com un aspecte

important de la variació lingüística.
12. Distingir i utilitzar els possessius tònics i àtons.
13. Utilitzar oralment i per escrit els numerals cardinals, ordinals, partitius i múltiples.
14. Aplicar les normes ortogràfiques de les consonants x, tx, ig i ix.
15. Distingir auditivament els diferents sons de la grafia x i articular-los correctament.
16. Valorar positivament la importància de l’aplicació correcta de les normes ortogràfiques.
17. Crear una novel·la digital gràfica fent servir una aplicació web.
18. Conéixer diverses llengües del món a partir de les activitats indicades en una MiniQuest.

UNITAT 4: LA POR ÉS LLIURE

CONTACTE COMUNICACIÓ LITERATURA SOM IGUALS:
SOM DIFERENTS

CONEGUEM LA
LLENGUA

TALLER DIGITAL

LA POR RESPIRA
EN TU

_Les històries de por
_L'espai i els diàlegs dels
textos narratius

_Les narracions de
terror

_Les llengües: la
diversitat i la
identitat (2)

Lèxic i semàntica
_El vocabulari del
terror
Morfologia i sintaxi
_Els pronoms
personals forts
_Els demostratius
_Els quantifica-
dors
Fonètica i
ortografia
_Les vocals e i o,
obertes i tancades

_Cartell de cinema
digital
_Pòster “Literatura
en la nostra
llengua”
_Vídeo “llegim en
la nostra llengua”
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En acabar la unitat, els aprenents han de ser capaços de:
1. Deduir, sintetitzar i verbalitzar informació a partir de dades rebudes oralment, a través d’una

imatge o per escrit.
2. Expressar oralment i per escrit gustos i preferències respecte als gèneres de terror.
3. Familiaritzar-se amb la lectura de textos narratius de terror, com ara el conte A la carretera de

Brighton de Richard Barham Middlenton.
4. Reconéixer l’espai narratiu on es desenvolupa l’acció d’una història.
5. Conéixer les característiques dels diferents tipus de diàlegs: el d’estil directe i el d’estil indirecte.
6. Identificar els trets característics de les narracions de terror.
7. Escriure relats de terror breus.
8. Explicar el paper de la literatura com a peça clau del patrimoni cultural i factor indentitari

fonamental.
9. Conéixer els nostres clàssics literaris antics i contemporanis.
10. Utilitzar adequadament el lèxic referit a la por i el terror.
11. Conéixer i utilitzar correctament els pronoms personals forts.
12. Conéixer i utilitzar correctament els demostratius.
13. Conéixer i utilitzar correctament els indefinits d’ús més freqüent.
14. Discriminar auditivament les vocals e i o obertes i tancades.
15. Produir correctament les vocals e i o obertes i tancades.
16. Evitar errors comuns en l’ús de les vocals a i e en posició inicial.
17. Crear un cartell de cinema fent servir una aplicació web.
18. Dissenyar un pòster digital literari fent servir una aplicació web.
19. Fer un vídeo sobre animació lectora en valencià.

UNITAT 5: AVENTURA SOBRE LA TERRA
CONTACTE COMUNICACIÓ LITERATURA SOM IGUALS:

SOM DIFERENTS
CONEGUEM LA
LLENGUA

TALLER
DIGITAL

AVENTURA
SOBRE LA TERRA

_Els rècords als últims
confins de la Terra
_Els textos descriptius: el
paisatge

_La descripció literària
i els recursos literaris
de la descripció

_La història: la
memòria de qui som

Lèxic i semàntica
_Els paisatges
_Topònims i
gentilicis
Morfologia i sintaxi
_L'estructura de
l'oració simple
_Els adverbis i les
locucions adverbials
_Les preposicions
Fonètica i
ortografia
_Síl·laba i
accentuació
_Regles
d'accentuació
_Diftong i hiat

_Galeria
fotogràfica en
línia “On visc”
_Miniquest «El
País Valencià.
Un viatge de
contrastos»
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En acabar la unitat, els aprenents han de ser capaços de:
1. Explicar oralment i per escrit una situació donada per una imatge, incloent-hi la descripció de

persones, d’objectes i d’escenaris o paisatges.
2. Deduir, sintetitzar i verbalitzar informació a partir de dades rebudes oralment o a través d’una

imatge.
3. Reconéixer les diferències que hi ha entre una descripció objectiva i una descripció subjectiva.
4. Identificar els diferents tipus de descripció, com ara, les d’ambient, les de personatges, d’animals

o de paisatges.
5. Utilitzar els adjectius qualificatius més adequats per a la descripció de les persones, els ambients,

els personatges, els animals o els paisatges.
6. Elaborar descripcions objectives a partir d’imatges, de l’observació directa o inventades.
7. Elaborar descripcions literàries diverses fent servir recursos expressius, com ara, l’adjectivació,

l’enumeració, la comparació, la metàfora i algunes expressions de sentit figurat.
8. Valorar la història del país com a memòria de la identitat col·lectiva.
9. Conéixer elements de referència de la nostra història.
10. Utilitzar el vocabulari bàsic del paisatge.
11. Identificar els topònims i els gentilicis com a formes de denominar llocs i persones en una

llengua determinada.
12. Utilitzar els topònims i els gentilicis valencians.
13. Valorar positivament l’ús dels topònims i dels gentilicis en la llengua pròpia minoritzada en

contextos de llengües en contacte.
14. Identificar i utilitzar correctament l’estructura de l’oració simple.
15. Conéixer i utilitzar els adverbis.
16. Conéixer i utilitzar les preposicions.
17. Conéixer els conceptes de síl·laba, diftong i hiat i les regles d’accentuació.
18. Aplicar correctament les regles d’accentuació.
19. Valorar positivament l’aplicació correcta de les normes d’accentuació.
20. Crear una galeria fotogràfica sobre toponímia de l’entorn fent servir una aplicació web.
21. Conéixer amb recursos multimèdia topònims valencians per mitjà d’una MiniQuest.

UNITAT 6: A TAULA I AL LLIT, AL PRIMER CRIT
CONTACTE COMUNICACIÓ LITERATURA SOM IGUALS:

SOM DIFERENTS
CONEGUEM LA
LLENGUA

TALLER DIGITAL

A TAULA I AL
LLIT, AL PRIMER
CRIT

_Els anuncis publicitaris _La poesia
_Les lleis mètriques

_Les tradicions (1):
del passat cap al
futur

Lèxic i semàntica
_Les frases fetes
_El menjar
Morfologia i sintaxi
_L'ordre dels mots en
l'oració simple. La
concordança
subjecte-verb
_El verb. Les
conjugacions. Les
formes del mode
indicatiu: present,
passat i futur
Fonètica i ortografia
_L'accent diacrític
_Apostrofació i
contracció

_Avatar poeta
_Poesies visuals
_Anunci publicitari
digital
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En acabar la unitat, els aprenents han de ser capaços de:
1. Desenvolupar actituds positives cap a una alimentació saludable.
2. Emprar adequadament el lèxic referit a l’alimentació (nom dels aliments, recipients que els

embolcallen, procés d’elaboració...).
3. Explicar les qualitats d’aliments diversos atenent la textura, el sabor, els valors energètics...
4. Desenvolupar actituds crítiques i analítiques entorn dels anuncis publicitaris de diferents

aliments i begudes.
5. Conéixer la finalitat dels anuncis publicitaris i analitzar les característiques formals més

destacables.
6. Produir oralment i per escrit anuncis publicitaris d’aliments i begudes que formen part d’una

dieta sana i equilibrada.
7. Realitzar de forma organitzada i coherent una exposició oral sobre les qualitats de diversos

aliments o plats característics de la cuina valenciana (sabors, procés d’elaboració, valors
nutritius...).

8. Realitzar correctament el còmput sil·làbic d’un vers, identificant el nombre de síl·labes, la
cesura, els hemistiquis i la rima.

9. Determinar l’estructura de la rima en un poema.
10. Llegir, memoritzar i recitar adequadament poemes d’autors com ara Miquel Martí i Pol, Miquel

Desclot i Vicent Andrés Estellés.
11. Elaborar poemes fent servir les lleis mètriques de la poesia (còmput sil·làbic, estrofa, rima...).
12. Valorar els costums i les tradicions com a manifestació de la diversitat humana i de la identitat

cultural.
13. Conéixer costums i tradicions valencianes remarcables.
14. Utilitzar adequadament el lèxic referit a l’alimentació.
15. Conéixer i utilitzar adequadament frases fetes construïdes amb el verb fer i frases fetes

referides al lèxic del menjar.
16. Identificar els constituents de l’oració simple i l’orde habitual (subjecte, predicat, nucli del

subjecte i nucli del predicat).
17. Explicar el mecanisme de la concordança entre subjecte i verb com a element cohesionador de

l’oració.
18. Identificar el subjecte en les oracions amb subjecte elidit.
19. Conéixer el concepte de conjugació verbal i identificar la conjugació a què pertanyen els verbs

a partir de l’infinitiu.
20. Conjugar correctament el present d’indicatiu de les conjugacions regulars.
21. Sistematitzar l’ús dels temps del passat i del futur dels verbs regulars i dels verbs irregulars més

habituals.
22. Conéixer la correspondència entre el passat simple i el passat perifràstic.
23. Utilitzar correctament els accents diacrítics d’ús més freqüent.
24. Utilitzar correctament l’apostrofació, incloent-hi les excepcions més importants a les regles

d’apostrofació.
25. Utilitzar correctament les contraccions dels articles masculins el i els amb les preposicions a,

de, per i la contracció ca.
26. Utilitzar les eines digitals més comunes de les TIC per a dissenyar presentacions multimèdia on

s’enregistraran lectures de poemes. Caldrà aplicar-hi les tècniques expressives teatrals, afegir
imatges a fi de crear murals, que enriquisquen el text literari, i anuncis publicitaris, relacionats
amb el centre d’interés de la unitat.
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UNITAT 7: MIRA COM RIU!
CONTACTE COMUNICACIÓ LITERATURA SOM IGUALS:

SOM DIFERENTS
CONEGUEM LA
LLENGUA

TALLER DIGITAL

MIRA COM RIU! _Els textos conversacionals:
els diàlegs del còmic

_Els textos
conversacionals
literaris: el text teatral

_Les tradicions (i
2): les paraules

Lèxic i semàntica
_Les frases fetes
_Frases per a
l'expressió de
l'alegria i la tristor
_Les onomatopeies
_El motor
Morfologia i sintaxi
_Els verbs irregulars
_El condicional
_El subjuntiu
_L'imperatiu
Fonètica i
ortografia
_La essa sonora [z] i
la essa sorda [s]

_Còmic digital
_Refrany visual
_Miniquest “Les
rondalles i els contes
populars”
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En acabar la unitat, els aprenents han de ser capaços de:
1. Explicar de viva veu i amb fluïdesa experiències de la vida quotidiana on facen paleses

característiques de la seua personalitat respecte de l’humor.
2. Valorar positivament el sentit de l’humor com a recurs indispensable per a enriquir l’autoestima i

la sociabilitat.
3. Llegir i narrar positivament textos divertits, com ara acudits, succeïts i altres facècies que

desenvolupen el sentit de l’humor de manera creativa.
4. Identificar els elements lingüístics dels textos conversacionals.
5. Conéixer els diferents tipus de textos conversacionals.
6. Analitzar els trets més rellevants dels textos conversacionals escrits: els diàlegs del còmic.
7. Elaborar textos conversacionals escrits.
8. Reconéixer les marques lingüístiques dels textos conversacionals literaris, especialment en el

teatre escrit.
9. Valorar positivament el teatre com a fet literari i com a espectacle.
10. Escriure petits textos teatrals segons un model donat.
11. Valorar els refranys i la literatura popular com a manifestació de la diversitat humana i de la

identitat cultural.
12. Conéixer refranys i elements de la nostra literatura popular.
13. Conéixer i utilitzar frases fetes amb el verb fer.
14. Conéixer i utilitzar frases fetes referides al cos.
15. Conéixer i utilitzar les frases per a l’expressió de l’alegria i la tristesa.
16. Conéixer el concepte d’onomatopeia i els mecanismes de creació de les onomatopeies.
17. Utilitzar adequadament algunes onomatopeies d’ús habitual.
18. Conéixer el lèxic necessari per a descriure una motocicleta.
19. Utilitzar adequadament el lèxic referit a les motocicletes.
20. Conéixer el concepte i els tipus del temps condicional.
21. Conéixer i identificar les formes del passat i de futur dels verbs irregulars: fer, venir, saber...
22. Conjugar i utilitzar adequadament els condicionals simple i compost dels verbs de les

conjugacions regulars.
23. Explicar què és el mode subjuntiu i quines actituds del parlant expressa.
24. Conjugar i utilitzar adequadament els temps del mode subjuntiu de les conjugacions regulars:

present, imperfet, perfet i plusquamperfet.
25. Explicar què és el mode imperatiu i el seu ús per a expressar ordes en frases afirmatives.
26. Utilitzar adequadament les formes de l’imperatiu i del subjuntiu de les conjugacions regulars

per a expressar ordes en frases afirmatives (imperatiu) i prohibicions en frases negatives
(subjuntiu).

27. Discriminar auditivament la essa sonora [z] i la essa sorda [s].
28. Produir correctament la essa sonora [z] i la essa sorda [s].
29. Conéixer i utilitzar correctament les principals regles ortogràfiques per a la representació de la

essa sonora [z] i la essa sorda [s]: grafies s, z, ss, c i ç.
30. Dissenyar un còmic digital fent servir una aplicació web.
31. Crear un refrany visual fent servir una aplicació web.
32. Conéixer amb recursos multimèdia la literatura popular a partir de les activitats indicades a una

MiniQuest.
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2n ESO
En Valencià 2n ESO: llengua i literatura hi ha set unitats; totes s’organitzen en vuit blocs:
CONTACTE, COMUNICACIÓ, LITERATURA, LES PERSONES I LES LLENGÜES,
CONEGUEM LA LLENGUA, TALLER DIGITAL, RESUM-COMPROVACIÓ

UNITAT 1: L’ESPORT: PARTICIPAR, COMPETIR, GAUDIR
CONTACTE COMUNICACIÓ LITERATURA LES PERSONES

I LES
LLENGÜES

CONEGUEM LA
LLENGUA

TALLER DIGITAL

_L’entrevista administrativa
o laboral
_El reportatge

_Els gèneres literaris _Les persones:
éssers que es
comuniquen

Lèxic
_Els estris de l’esport
_El llenguatge del
futbol
_Polisèmia i
monosèmia (1)
Morfologia i sintaxi
_Les categories
gramaticals
_L’oració (1):
components de
l’oració (subjecte i
predicat)
Ortografia i fonètica
_L’alfabet: lletres i
dígrafs
_Els signes de
puntuació (1): el punt,
la coma i el punt i
coma

_Collage d’esports
_Booktrailer
_Miniquest:
"Reporters
d’actualitat"
_Portafoli de lectura
2.0
_Test final
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En acabar la unitat, els aprenents han de ser capaços de:
1. Expressar oralment i per escrit les preferències en els esports i en les activitats de lleure.
2. Conéixer i saber emplenar fitxes administratives d’inscripció.
3. Elaborar i representar entrevistes orals de caràcter administratiu on s’hi demanen dades
personals, coneixements i aptituds de l’entrevistat.
4. Interpretar i elaborar textos de temàtica esportiva com les cròniques, les retransmissions
radiofòniques i els reportatges sobre esports.
5. Distingir les característiques més rellevants dels gèneres literaris: poesia, narrativa, teatre i
assaig.
6. Redactar textos literaris basats en l’expressió de vivències personals de cada un dels gèneres
literaris.
7. Reconéixer les diferències entre llenguatge i llengua.
8. Analitzar diferents situacions comunicatives atenent els elements que participen en cada acte de
comunicació.
9. Utilitzar el vocabulari relacionat amb els estris de l’esport.
10. Aplicar els conceptes de polisèmia i monosèmia.
11. Identificar les categories gramaticals o classes de mots.
12. Saber i analitzar els components bàsics de l’oració: subjecte i predicat.
13. Saber l’alfabet i distingir-hi les lletres, els dígrafs i les lletres compostes.
14. Utilitzar els signes de puntuació (el punt, la coma i el punt i coma).
15. Dissenyar un collage digital sobre els esports a partir d’una aplicació web.
16. Crear un booktrailer i dossier (“portafoli”) de lectura al voltant de la literatura.

UNITAT 2: DEL ZOÒTROP AL 3D, LA MÀGIA DE L’ANIMACIÓ
CONTACTE COMUNICACIÓ LITERATURA LES PERSONES I

LES LLENGÜES
CONEGUEM LA
LLENGUA

TALLER DIGITAL

DEL ZOÒTROP
AL 3D, LA
MÀGIA DE
L'ANIMACIÓ

_Una de cinema: tema i
argument
_El cinema d’animació

_Els textos narratius
(1): el conte
_Tipus de contes

_L’ús de la llengua:
una realitat diversa.
_La variació (1)

Lèxic
_Els oficis
_La polisèmia (i 2) i
la precisió en
l’expressió
Morfologia i sintaxi
_L’oració (2):
components de
l’oració (el sintagma
nominal i el
sintagma verbal)
_El complement del
nom (CN)
_Els pronoms
personals forts
Ortografia i
fonètica
_Correspondència
entre so i grafia: les
consonants

_Realitat Augmentada
al teu abast!
_Cacera del tresor:
”Lectors i escriptors
digitals i “especials”
_Stopmotion
_Al voltant del
cinema
_Test final
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En acabar la unitat, els aprenents han de ser capaços de:
1. Distingir tema i argument.
2. Explicar oralment i per escrit el tema, el gènere i l’argument de pel·lícules d’actualitat i de
pel·lícules il·lustrades amb vinyetes.
3. Expressar oralment l’opinió personal sobre un gènere cinematogràfic determinat.
4. Participar activament en jocs d’endevinalles relacionats amb el món del cinema.
5. Valorar positivament l’ús de la nostra llengua en el món del cinema.
6. Saber les característiques i l’estructura de diferents gèneres narratius: el conte, la novel·la, la
faula i la rondalla.
7. Expressar oralment i per escrit el tema i l’estructura d’un text narratiu.
8. Narrar de viva veu contes bé coneguts o bé inventats col·lectivament, fent servir recursos
lingüístics que intenten atraure l’atenció de l’oient i plàstics, com ara, les il·lustracions amb
dibuixos.
9. Valorar el treball dels companys fent servir fitxes d’observació que avaluen les narracions
realitzades.
10. Explicar la variació lingüística com a resultat de l’adequació a situacions comunicatives
diverses.
11. Conéixer els diferents tipus de variació lingüística: la variació geogràfica, la variació social, la
variació temporal o diacrònica i la variació funcional.
12. Expressar-se oralment en públic amb una consciència adequada i amb un control suficient del
llenguatge corporal i del temor.
13. Avaluar la competència comunicativa de diferents parlants en situacions concretes mitjançant
l’aplicació d’una fitxa d’observació. Aquest objectiu serà present en la resta d’unitats; així, doncs, i
per evitar reiteracions, només el formularem ací.
14. Utilitzar el vocabulari relacionat amb els oficis, especialment els relacionats amb el món del
cinema.
15. Ser conscients del fenomen de la polisèmia i ser capaç de cercar, quan caldrà, expressions més
precises.
16. Analitzar l’oració en els components; en aquest cas, el sintagma nominal (SN) i el sintagma
verbal (SV).
17. Identificar i analitzar el complement del nom (CN) del SN.
18. Utilitzar els pronoms personals forts.
19. Aplicar la correspondència entre el so i la grafia de les consonants.
20. Utilitzar els signes de puntuació (els dos punts i els punts suspensius).
21. Fer servir  nous recursos digitals: realitat augmentada.
22. Fer servir mitjans digitals al voltant del cinema.
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UNITAT 3: CONEIX EL FUTUR I SERÀ TEU
CONTACTE COMUNICACIÓ LITERATURA LES PERSONES

I LES
LLENGÜES

CONEGUEM LA
LLENGUA

TALLER DIGITAL

CONEIX EL
FUTUR I SERÀ
TEU

_Els textos predictius:
l’horòscop i l’oratge

_Els textos narratius (i
2): la novel·la
_Gèneres de la novel·la
_Els diferents tipus de
narradors
_Els diàlegs
_Els nostres
novel·listes

_La variació (2):
els registres
lingüístics:
col·loquial, mitjà i
formal

Lèxic
_Els noms dels
signes del zodíac
_Els vents del món i
els fenòmens
meteorològics
_Homonímia:
paraules homòfones i
paraules homògrafes
Morfologia i sintaxi
_L’oració (3):les
classes d’oracions
segons el predicat
_Els pronoms febles
(1): em, et, es, ens i
us
Ortografia i
fonètica
_La síl·laba: síl·laba
tònica i síl·laba
àtona
_La diftongació:
diftong i hiat
_Les normes
d’accentuació
_L’ús de la dièresi

_Avatars predictius
_Miniquest: ”Un
recorregut històric per
les nostres novel·les”
_Test final
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En acabar la unitat, els aprenents han de ser capaços de:
1. Interpretar textos instructius, com ara les prediccions de l’horòscop.
2. Saber i prendre una actitud crítica davant els costums, les supersticions i les tècniques
endevinatòries més arrelades en les nostres tradicions.
3. Analitzar l’estructura de textos predictius, com ara els horòscops i els butlletins meteorològics. . .
4. Descriure oralment i per escrit les característiques físiques i psicològiques (positives i negatives)
de personatges coneguts.
5. Llegir i gaudir amb la lectura de textos narratius, com ara la novel·la El mecanoscrit del segon
origen.
6. Identificar les característiques de textos narratius, com ara la novel·la.
7. Conéixer els diferents tipus de novel·la pel que fa a la temàtica.
8. Identificar les diferents veus d’un text narratiu.
9. Conéixer les diferències entre un narrador historiador i un narrador-actor.
10. Conéixer les característiques del diàleg d’estil directe i el d’estil indirecte.
11. Conéixer algunes dades bàsiques sobre l’evolució de la novel·la des de l’edat mitjana fins als
nostres dies.
12. Conéixer dades bàsiques sobre la vida i l’obra d’algun dels nostres novel·listes més rellevants.
13. Mostrar actituds positives cap a la investigació mitjançant l’accés a fonts de documentació
escrita i audiovisual entorn la vida i l’obra dels nostres novel·listes.
14. Identificar el registre lingüístic que s’utilitza en una situació comunicativa determinada.
15. Conéixer els noms del signes del horòscop tradicional i xinés.
16. Utilitzar el vocabulari relacionat amb els vents del món i els fenòmens meteorològics.
18. Distingir mots homòfons de mots homògrafs.
19. Identificar i analitzar les classes d’oracions segons el predicat en atributives, predicatives i
impersonals.
20. Utilitzar les formes dels pronoms febles (forma reforçada, elidida, reduïda i plena).
21. Aplicar els conceptes de síl·laba, síl·laba àtona i tònica, diftong i hiat, les normes d’accentuació
i l’ús de la dièresi.
22. Crear avatars digitals.
23. Fer servir recursos digitals amb una miniquest al voltant de la nostra literatura.

UNITAT 4: QUINA CARA QUE FAS!
CONTACTE COMUNICACIÓ LITERATURA LES PERSONES

I LES
LLENGÜES

CONEGUEM LA
LLENGUA

TALLER DIGITAL

QUINA CARA
QUE FAS

El text descriptiu: el retrat _La descripció
literària: el retrat i
l’autoretrat

_La variació (3)
La variació social:
els argots

Lèxic
_Les parts del cos i la
roba
_L’antonímia
Morfologia i sintaxi
_L’oració (4): les
classes d’oracions
predicatives
_Els complements
verbals (1): el
complement directe
Ortografia i fonètica
_El vocalisme: vocals
obertes i vocals
tancades
_Els signes de
puntuació (3): el
parèntesi i el guió

_Autoretrat digital
_Cacera del tresor:
”La moda digital”
_Test final

file8a60934292d5ab0a94a76479411487.odt Pàgina 54 de 138



En acabar la unitat, els aprenents han de ser capaços de:
1. Explicar de viva veu i amb fluïdesa les diferents expressions de la cara i els estats d’ànim de les
persones segons aqueixa expressió.
2. Analitzar les marques lingüístiques dels textos descriptius: el retrat.
3. Elaborar retrats segons el tipus de descripció.
5. Reconéixer el retrat i l’autoretrat com a subgènere literari de la descripció.
6. Conéixer i identificar els recursos expressius de la descripció com les sèries adjectivals, la
metàfora, la comparació, les enumeracions i l’ús de situacionals.
7. Utilitzar els recursos expressius de la descripció en retrats literaris.
8. Valorar i reconéixer l’argot com a fenomen de la variació social de la llengua.
9. Produir textos orals i escrits en registres diversos i en registre mitjà, quant a la formalitat.
10. Utilitzar el vocabulari, les frases fetes i les malalties relacionades amb les parts del cos.
11. Identificar el concepte d’antonímia i aplicar-lo com a recurs per a la precisió en l’expressió.
12. Distingir i analitzar les classes d’oracions predicatives en actives i passives i en transitives,
intransitives, reflexives i recíproques.
13. Conéixer el concepte de complement verbal i identificar el complement directe (CD).
14. Utilitzar les formes dels pronoms febles de complement directe (determinat; indeterminat,
quantificat o indefinit; neutre o oració subordinada equivalent a un demostratiu neutre).
15. Discriminar fonèticament els sons vocàlics de la e oberta i tancada i de la o oberta i tancada i fer
la correspondència ortogràfica que es deriva en les normes d’accentuació.
16. Utilitzar els signes de puntuació (el parèntesi i el guió).
17.Utilitzar una aplicació web per tal de crear autoretrats digitals.
18. Conéixer recursos digitals referits a la moda.

UNITAT 5: AMICS I COMPANYS!
CONTACTE COMUNICACIÓ LITERATURA LES PERSONES I

LES LLENGÜES
CONEGUEM LA
LLENGUA

TALLER DIGITAL

AMICS I
COMPANYS

_El diari personal
_Tipus de diaris

_La poesia
_La poesia narrativa i
la poesia lírica
_L’art de fer i de
recitar poesies

_La variació (4):
_La variació
geogràfica
_Els dialectes (1)

Lèxic
_Les parts del dia
_La sinonímia (1)
Morfologia i
sintaxi
_L’oració (5): les
classes d’oracions
segons l’actitud del
parlant
_Els complements
verbals (2):el
complement
indirecte (CI)
_Morfologia verbal
(1): revisió dels
verbs irregulars
_Els interrogatius
Ortografia i
fonètica
_L’ortografia de m,
n, ny, ll, i
_Els signes de
puntuació (4): la
interrogació i
l’exclamació

_Àlbum de fotos
digital
_Miniquest:
”Artistes i poetes”
_Test final
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En acabar la unitat, els aprenents han de ser capaços de:
1. Expressar oralment i per escrit gustos i preferències en les relacions amoroses i d’amistat.
2. Conéixer i valorar el diari personal com a text personal i com a gènere literari.
3. Identificar els elements lingüístics característics del diari personal.
4. Redactar un fragment d’un diari personal.
5. Reconéixer la poesia lírica com a gènere literari especialment indicat per a expressar els
sentiments humans.
6. Identificar els principals recursos formals i tradicionals de la poesia lírica: les regles mètriques,
les estròfiques i les rítmiques.
7. Valorar positivament que tota llengua, i també la nostra, és un conjunt de varietats geogràfiques.
8. Conéixer els territoris on es parla la nostra llengua.
9. Utilitzar el vocabulari relacionat amb les parts del dia i amb les activitats que fem al llarg del dia.
10. Identificar el concepte de sinonímia com a mecanisme per a enriquir la capacitat de
comunicació i de precisió en l’expressió i fer-lo servir en contextos donats.
11. Fer servir els geosinònims més importants i corrents del camp semàntic dels aliments.
12. Distingir i analitzar les classes d’oracions segons l’actitud del parlant en enunciatives (o
asseveratives), interrogatives, exclamatives, imperatives (o exhortatives), optatives (o desideratives)
i dubitatives.
13. Utilitzar les formes dels pronoms febles de complement indirecte (CI).
14. Sistematitzar l’ús de les formes del present d’indicatiu dels verbs irregulars ser, estar, voler,
tenir, poder i fer.
15. Utilitzar els interrogatius què, qui, quin, quina, quins, quines, quant (de), quanta, quants,
quantes, on, quan, com i per què.
16. Discriminar auditivament i articular correctament els sons [i] de servei i [ʎ] cervell.
17. Aplicar les normes ortogràfiques de les consonants m, n, ny, ll i de la semivocal i.
18. Utilitzar adequadament els signes de puntuació (la interrogació i l’exclamació).

UNITAT 6: POLS D’ESTRELES
CONTACTE COMUNICACIÓ LITERATURA LES PERSONES I

LES LLENGÜES
CONEGUEM LA
LLENGUA

TALLER
DIGITAL

POLS D’ESTRE-
LES

La biografia _El teatre (1): molt més
que literatura
_Els actors i les arts
escèniques
_El text teatral. Les
acotacions.

La variació (5):la
variació diacrònica
_La llengua al llarg
del temps

Lèxic
_La sinonímia (i 2):
els geosinònims
Morfologia i
sintaxi
_Els complements
verbals (3): els
complements
circumstancials
(CC), el
complement agent
(CAgent) i els
complements de
règim verbal (CR)
_Els pronoms febles
en funció de CC
_Morfologia verbal
(2): revisió dels
temps del passat
Ortografia i
fonètica
_Apostrofació i
contracció
_Els signes de
puntuació (i 5): les
cometes

_Una foto original
_Cacera del
tresor: ”Vivint el
teatre”
_Test final
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En acabar la unitat, els aprenents han de ser capaços de:
1. Reconéixer i valorar els grans actors del cinema.
2. Analitzar i caracteritzar la biografia com a gènere textual narratiu.
3. Deduir, sintetitzar i verbalitzar informació partint de dades rebudes oralment, escrites o a través
d’una imatge.
4. Escriure la biografia d’algú a partir de l’obtenció de dades de fonts diverses.
5. Reconéixer el teatre com a gènere literari, amb el doble vessant de text i d’espectacle.
6. Elaborar peces teatrals a partir d’un guió donat.
7. Conéixer el concepte de variació diacrònica de la llengua o variació al llarg del temps.
8. Explicar l’evolució diacrònica com a procés de canvi acumulatiu i transmés de generació en
generació.
9. Identificar el català com una de les llengües romàniques.
10. Conéixer el concepte de sinonímia referit especialment als geosinònims i utilitzar-lo en
contextos comunicatius concrets.
11. Identificar i analitzar els complements circumstancials (CC), el complement agent (CAgent) i
els complements de règim verbal (CR).
12. Utilitzar els pronoms febles que fan les funcions de complement circumstancial (CC) i
complement de règim verbal (CR).
13. Sistematitzar l’ús dels temps del passat més habituals (el passat perifràstic, el passat simple,
l’imperfet d’indicatiu i el perfet).
14. Aplicar les normes de l’apostrofació i la contracció.
15. Utilitzar els signes de puntuació (les cometes).
16. Crear fotos editades a partir d’altres fotos.
17. Conéixer recursos digitals sobre el teatre a partir d’una cacera del tresor.

UNITAT 7: A L’ESTIU TOT LO MÓN VIU!
CONTACTE COMUNICACIÓ LITERATURA LES PERSONES I

LES LLENGÜES
CONEGUEM LA
LLENGUA

TALLER DIGITAL

A L’ESTIU, TOT LO
MÓN VIU

_El text argumentatiu _Teatre (i 2): dels
orígens a l’actualitat

_La variació
estàndard

Lèxic
_Els manlleus i els
barbarismes lèxics
_El vocabulari
especialitzat
Morfologia i sintaxi
_L’oració (6): les
oracions atributives
_L’oració (i 7): les
oracions compostes
_Els complements
verbals (i 4): els
complements
atributius i el
complement
predicatiu
_L’adverbi
_Morfologia verbal
(3): revisió del
present d’indicatiu i
del present de
subjuntiu

Ortografia i
fonètica
_El guionet
_La fonètica
sintàctica: els
enllaços, els
emmudiments i les
sonoritzacions

_Codis QR en
valencià
_Miniquest: “Una
visió multimèdia
del teatre”
_Test final
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En acabar la unitat, els aprenents han de ser capaços de:
1. Expressar l’opinió pròpia sobre temes d’actualitat i d’interés per als jóvens.
2. Analitzar les característiques formals dels textos argumentatius com ara els articles d’opinió.
3. Elaborar textos argumentatius sobre temes diversos.
4. Conéixer l’evolució del teatre des dels orígens fins a l’actualitat.
5. Identificar els espais escenogràfics, els subgèneres i les característiques del teatre com gènere
literari.
6. Valorar la varietat estàndard de la llengua com a la varietat superadora de la variació dialectal o
diatòpica.
7. Fer servir la normativa lingüística en l’expressió oral formal tenint en compte l’adequació al
context en què es trobe i els criteris de correcció.
8. Conéixer i distingir els conceptes de manlleu lingüístic i barbarisme.
9. Aplicar mecanismes de correcció lèxica per a evitar la introducció de barbarismes en contextos
socials de minorització lingüística.
10. Explicar el concepte de vocabulari d’especialitat i distingir els textos d’especialitat dels textos
col·loquials.
11. Analitzar les oracions atributives i conéixer els tipus d’atribut.
12. Entendre el concepte d’oració composta i distingir els diferents tipus d’oracions compostes.
13. Analitzar els complements atributius i el complement predicatiu i utilitzar els pronoms febles
que en fan les funcions corresponents.
14. Utilitzar els adverbis i les locucions adverbials.
15. Fer servir correctament el present d’indicatiu i el present de subjuntiu.
16. Utilitzar la norma ortogràfica del guionet.
17. Realitzar correctament els enllaços, els emmudiments i les sonoritzacions derivats del context
en què apareixen els sons dins la frase (fonètica sintàctica).
18. Crear codis QR.
19. Seguir el procés de treball d’una miniquest sobre aspectes multimèdia del teatre.

3r ESO

Valencià 3r ESO conté set unitats; totes s’organitzen en set blocs: CONTACTE, COMUNICACIÓ,
LITERATURA, LES PERSONES I LES LLENGÜES, CONEGUEM LA LLENGUA, TALLER
DIGITAL, RESUM-COMPROVACIÓ.

UNITAT 1: MOU I CANVIA EL MÓN
CONTACTE COMUNICACIÓ LITERATURA LES PERSONES I

LES LLENGÜES
CONEGUEM LA
LLENGUA

TALLER DIGITAL

MOU I CANVIA EL
MÓN

_La biografia històrica _L'edat mitjana.
Origen i constitució
d'una nació
_Les quatre grans
cròniques medievals

_Un viatge per la
història de la llengua
_On es parla la
nostra llengua?

Lèxic
_Els topònims i els
gentilicis
Morfologia i
sintaxi
_Les tres
conjugacions
regulars
_Preposicions a i en
Fonètica i
ortografia
_El sistema vocàlic
i el consonàntic

_Biografia digital
_Aplicació web:
conjuguem imatges
i verbs
_WebQuest “Un
viatge en el temps”
_Portafoli de
lectura
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En acabar la unitat, els aprenents han de ser capaços de:

1. Explicar de viva veu i amb fluïdesa els motius pels quals admiren algun heroi o personatge
destacat de la història de la humanitat.
2. Reflexionar sobre el concepte d’heroi en l’actualitat.
3. Identificar oralment i per escrit els valors i trets que defineixen les persones admirables.
4. Analitzar les marques lingüístiques i estructurals dels textos biogràfics, concretament en les
biografies de caràcter històric.
5. Valorar positivament la figura de Jaume I com a fundador i forjador de la identitat valenciana.
6. Elaborar per escrit la biografia del rei Jaume I.
7. Conéixer les característiques del context sociocultural i històric de l’edat mitjana.
8. Saber i valorar el nostre naixement com a poble, vinculat a la Corona d’Aragó.
9. Reconéixer la transcendència històrica i mítica del rei Jaume I el Conqueridor.
10. Reconéixer el valor històric de les quatre grans Cròniques medievals, els regnats que abasten,
els principals fets que narren i les finalitats amb què foren escrites.
11. Saber i analitzar les característiques literàries de les Cròniques medievals.
12. Reconéixer i situar la nostra llengua al si de les llengües romàniques.
13. Explicar la realitat lingüística valenciana com a resultat d’uns fets històrics concrets.
14. Conéixer les llengües que han influït sobre la nostra.
15. Saber el nombre de parlants i els territoris on es parla la nostra llengua.
16. Identificar els topònims i els gentilicis com a formes de denominar llocs i persones en una
llengua determinada.
17. Utilitzar els topònims i els gentilicis valencians.
18. Valorar positivament l’ús dels topònims i dels gentilicis en la llengua pròpia minoritzada en
contextos de llengües en contacte.
19. Conéixer i aplicar els sufixos de formació dels gentilicis.
20. Fer servir correctament el present d’indicatiu, present de subjuntiu i imperatiu dels verbs
regulars de les tres conjugacions.
21. Fer servir correctament el present d’indicatiu, present de subjuntiu i imperfet de subjuntiu dels
verbs que presenten canvis ortogràfics.
22. Fer servir les preposicions a, en en indicacions de lloc.
23. Conéixer el sistema vocàlic i consonàntic.
24. Discriminar fonèticament els sons vocàlics tònics i fer la correspondència ortogràfica que se’n
deriva.
25. Dissenyar una presentació multimèdia d’una biografia d’un personatge de molta anomenada.
26. Fer servir aplicacions web per tal d’escriure textos amb verbs conjugats.
27. Conéixer els trets fonamentals del regnat de Jaume I a partir de les activitats indicades a una
WebQuest.
28. Elaborar un portafoli propi de lectura.

UNITAT 2: «SUPERHEROIS», UN SOMNI ACABAT?
CONTACTE COMUNICACIÓ LITERATURA LES PERSONES I

LES LLENGÜES
CONEGUEM LA
LLENGUA

TALLER
DIGITAL
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“SUPERHEROIS”,
UN SOMNI
ACABAT?

_ La creació d'un
personatge: els “súper
herois”

_Espiritualitat cristiana
en un territori en
construcció: Ramon
Llull

_Què és el
llenguatge?
_Què és una
llengua?
_Parlar moltes
llengües

Lèxic
_Sinònims de trist i
content
_Derivats i modismes
que expressen
emocions i sentiments
Morfologia i sintaxi
_Verbs irregulars: ser,
estar, poder, voler,
haver
_Fonètica i ortografia
_El subsistema vocàlic
àton (occidental)
_Vacil·lacions en
l'escriptura i en la
pronúncia de [a]/[e],
[o]/[u] àtones

_Aplicació web:
còmic digital
sobre herois
_ Cacera del
tresor: ”Un
viatge virtual
per les ciutats
medievals de
Ramon Llull”
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En acabar la unitat, els aprenents han de ser capaços de:
1. Expressar oralment i amb fluïdesa els seus gustos i preferències, en aquest cas, entorn dels

personatges del còmic, com ara els superherois.
2. Identificar oralment i per escrit els trets que defineixen la personalitat dels superherois.
3. Reflexionar sobre el concepte d’heroi en l’actualitat.
4. Analitzar les marques lingüístiques de textos descriptius, com ara el retrat físic i psicològic dels

superherois.
5. Analitzar el paper de l’espai, el temps i els fets com a components bàsics d’una història.
6. Reconéixer l’estructura pròpia dels textos narratius.
7. Conéixer l’estructura social de l’edat mitjana, els estaments i grups socials principals.
8. Conéixer aspectes que defineixen la vida quotidiana del Regne de València després de la

conquista catalanoaragonesa.
9. Identificar el caràcter moralitzant i educatiu de la literatura religiosa medieval.
10. Valorar la multiculturalitat de la societat valenciana medieval com un factor enriquidor per a la

societat.
11. Conéixer i valorar la figura literària de Ramon Llull.
12. Conéixer i utilitzar el vocabulari relacionat amb el camp semàntic de la descripció personal,

amb una atenció especial als recursos de l’adjectivació i de la fraseologia.
13. Reconéixer les diferències entre llenguatge i llengua.
14. Valorar positivament l’aprenentatge i l’ús de diverses llengües i especialment de la nostra.
15. Fer servir el present d’indicatiu, present de subjuntiu i imperfet de subjuntiu dels verbs

irregulars: ser, estar, poder, voler, ser.
16. Identificar els trets pertinents del subsistema vocàlic àton (occidental).
17. Discriminar fonèticament els sons vocàlics àtons i fer la correspondència ortogràfica que se’n

deriva.
18. Aplicar tècniques d’avaluació, autoavaluació i coavaluació en les produccions orals.
19. Participar en equips de treball per aconseguir metes comunes assumint diversos rols amb

eficàcia i responsabilitat; donar suport a companys i companyes demostrant empatia i
reconeixent les seues aportacions, així com utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes
i discrepàncies.

20. Utilitzar les eines digitals més comunes de les TIC per a editar imatges amb missatges escrits i
dissenyar presentacions multimèdia com ara un còmic digital sobre els herois amb la finalitat
de planificar el treball, aportar idees constructives pròpies, comprendre les idees alienes, etc.

21. Valorar els aspectes positius de les TIC per a la cerca i el contrast d’informació.
22. Dissenyar un còmic digital fent servir una aplicació web.
23. Conéixer els trets fonamentals de l’obra i la personalitat de Ramon Llull a partir de les

activitats indicades a una cacera del tresor.

UNITAT 3: PROSPECTIVA I PERSPECTIVA: D'ACÍ A 60 ANYS EN FARÀ 600
CONTACTE COMUNICACIÓ LITERATURA LES PERSONES I

LES LLENGÜES
CONEGUEM LA
LLENGUA

TALLER
DIGITAL

PROSPECTIVA I
PERSPECTIVA:
D'ACÍ A 60 ANYS
EN FARÀ 600

_Viatge al futur
_Prediccions i prospectiva

_Ciutadans al segle XIV
_La predicció religiosa:
Francesc Eiximenis i
Sant Vicent Ferrer

_Un sol món per a
moltes llengües

Lèxic
_La polisèmia
Morfologia i sintaxi
_Verbs irregulars: fer,
tenir, (o tindre), venir
(o vindre), anar, i eixir
_Les preposicions: a i
el CD
_Els pronoms febles:
formes i funcions
Fonètica i ortografia
_El sistema
consonàntic: les
consonants palatals

_ Cartell digital:
“Una predicció
escrita amb
imatges”
_Web Quest:
“Sant Vicent
Ferrer arreu del
món”
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En acabar la unitat, els aprenents han de ser capaços de:
1. Valorar positivament la prospectiva i la perspectiva com a fonts de coneixement.
2. Deduir, sintetitzar i verbalitzar informació partint de dades rebudes oralment, escrites o a través

d’una imatge
3. Respondre, interpretar i explicar enquestes sobre prospectives de futur.
4. Identificar els textos predictius i els elements gramaticals que els són característics.
5. Analitzar i produir textos predictius de tipus periodístic i divulgatiu.
6. Produir textos predictius orals i escrits.
7. Conéixer de forma bàsica el context històric de la societat valenciana medieval i l’evolució de la

vida a les ciutats.
8. Conéixer les característiques generals de la literatura religiosa de l’època.
9. Conéixer l’obra literària de Francesc Eiximenis i sant Vicent Ferrer.
10. Conéixer la diferència entre comunitats lingüístiques i fronteres politicoadministratives a

Europa.
11. Valorar positivament la realitat plurilingüe a Europa i, particularment, a Espanya.
12. Fer servir el vocabulari relacionat amb el text predictiu.
13. Entendre i utilitzar el sentit figurat dels mots com a sentit metafòric.
14. Fer servir correctament el present d’indicatiu, present de subjuntiu i imperfet de subjuntiu dels

verbs irregulars l’ús dels verbs irregulars fer, tenir (o tindre), venir (o vindre), anar i eixir.
15. Distingir entre complement directe (CD) i complement indirecte (CI).
16. Fer servir les preposicions a, en davant CD.
17. Conéixer i utilitzar les formes i les funcions dels pronoms febles.
18. Discriminar fonèticament els sons palatals (africats sords i sonors i fricatius sords) i fer la

correspondència ortogràfica que se’n deriva.
19. Dissenyar un cartell digital sobre prediccions futures.
20. Conéixer els trets fonamentals de l’obra i de la personalitat de sant Vicent Ferrer a partir de les

activitats indicades a una WebQuest.

UNITAT 4: UN, DOS, TRES..., MOU-TE AL COMPÀS
CONTACTE COMUNICACIÓ LITERATURA LES PERSONES I

LES LLENGÜES
CONEGUEM LA
LLENGUA

TALLER
DIGITAL

UN, DOS, TRES...,
MOU-TE AL
COMPÀS!

_Les revistes musicals _L'esplendor econòmica i
cultural de València al
segle XV
_Ausiàs Marc. La lírica
trobadoresca i la
petrarquista
_Jaume Roig, la tradició
misògina

_La llengua, una
realitat amb moltes
cares: la variació
funcional i els
registres lingüístics

Lèxic
_La variació funcional
Morfologia i sintaxi
_Els verbs velaritzats
_Les preposicions: amb
i en
_Els pronoms febles:
substitució dels
pronoms CD i CI
Fonètica i ortografia
_Les consonants
fricatives alveolars
sonora i sorda [z] [s]

_Una cançó en
un núvol de
paraules
_“Podcasts per
a escoltar”
_Cacera del
tresor: “ Un
recorregut per la
València del
segle XV”
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En acabar la unitat, els aprenents han de ser capaços de:
1. Expressar oralment i amb fluïdesa els seus gustos i preferències, en aquest cas, musicals.
2. Analitzar i produir textos expositius de tipus periodístic i divulgatiu entorn dels diferents estils

musicals.
3. Conéixer i valorar l’esplendor cultural, econòmic, artístic, literari i social de València al segle

XV.
4. Conéixer les característiques de la lírica trobadoresca.
5. Definir el concepte bàsic de dolce stil novo.
6. Conéixer alguns aspectes de la vida i de l’obra d’Ausiàs Marc com a escriptor medieval i

universal. Especialment, valorar l’originalitat de l’obra d’Ausiàs Marc respecte a la poesia
tradicional, la trobadoresca i la poesia innovadora dels estilnovistes italians.

7. Analitzar les característiques pròpies d’Ausiàs Marc en un poema.
8. Explicar l’Espill dins un context històric i social en què dominava una actitud misògina.
9. Reconéixer les principals característiques literàries de l’Espill.
10. Conéixer l’existència d’una poesia satírica medieval d’origen burgés contra les dones,

l’església, l’estament feudal i altres aspectes i estaments de la vida medieval.
11. Saber què és un Segle d’Or i valorar el de la nostra literatura.
12. Distingir els diferents registres lingüístics.
13. Identificar els factors que condicionen la tria del registre lingüístic adequat.
14. Valorar positivament l’ús adequat dels registres lingüístics en determinats àmbits d’ús.
15. Ampliar el vocabulari procedent del camp semàntic de la música (estils i gèneres musicals).
16. Conéixer i utilitzar la variació funcional en el lèxic.
17. Descriure i caracteritzar els verbs velaritzats.
18. Fer servir les preposicions en i amb en contextos donats.
19. Conéixer i utilitzar les formes dels pronoms febles en funció de CD i CI.
20. Discriminar fonèticament els sons fricatius alveolars (sords i sonors) i els africats alveolars

(sonors i sords) i fer la correspondència ortogràfica que se’n deriva.
21. Aplicar tècniques d’avaluació, autoavaluació i coavaluació en les produccions orals.
22. Participar en equips de treball per aconseguir metes comunes assumint diversos rols amb

eficàcia i responsabilitat; donar suport a companys i companyes demostrant empatia i
reconeixent les seues aportacions, així com utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes
i discrepàncies.

23. Utilitzar les eines digitals més comunes de les TIC per a editar imatges amb missatges escrits i
dissenyar presentacions multimèdia com ara “Podcast per a escoltar”, núvols de paraules amb
les lletres d’una cançó i un recorregut per la València del segle XV, amb la finalitat de
planificar el treball, aportar idees constructives pròpies, comprendre les idees alienes, etc.

UNITAT 5: LES MIL I UNA HISTÒRIES
CONTACTE COMUNICACIÓ LITERATURA LES PERSONES I

LES LLENGÜES
CONEGUEM LA
LLENGUA

TALLER
DIGITAL

LES MIL I UNA
HISTÒRIES

_La deu de totes les històries _La València del segle
XV.
_El Tirant lo Blanc
_Roís de Corella

_Els prejudicis
lingüístics

Lèxic
_Sinònims parcials i
semàntica
Morfologia i sintaxi
_Verbs velaritzats
_Les preposicions cap i
cap a
_Els pronoms febles:
substitució (atribut i
predicatiu)
Fonètica i ortografia
_Diferenciació de b i v
_Les oclusives finals

_Revista sobre
Corella
_"El meu conte
popular“
_Webquest
“Tirant lo
Blanc. Un
trencaclosques
perfecte”
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En acabar la unitat, els aprenents han de ser capaços de:
1. Valorar el fet literari com a valor intrínsec de l’ésser humà.
2. Explicar de viva veu i amb fluïdesa gustos i preferències literàries.
3. Reconéixer el món de les rondalles com a part i origen de la literatura.
4. Conéixer alguns dels contes populars d’arreu del món.
5. Identificar l’estructura i els elements de la narració.
6. Conéixer els trets del conte com a gènere narratiu i els diversos tipus de contes.
7. Analitzar el paper de l’espai, el temps i els fets com a components bàsics del gènere narratiu

literari.
8. Ser capaços d’alterar els components de la narració per crear-ne de noves.
9. Conéixer els orígens i antecedents de la narrativa de cavallers.
10. Conéixer i valorar l’obra més important de la nostra literatura medieval: Tirant lo Blanc.
11. Conéixer informació bàsica sobre Joanot Martorell.
12. Valorar l’obra de Roís de Corella com a un precursor del Renaixement.
13. Identificar i analitzar els prejudicis lingüístics més habituals en la societat.
14. Analitzar i valorar les causes que originen els prejudicis lingüístics.
15. Desplegar actituds positives entorn de les llengües.
16. Fer servir el vocabulari relacionat amb el text narratiu.
17. Entendre i utilitzar el sentit figurat dels mots com a sentit metafòric.
18. Descriure i caracteritzar els verbs velaritzats.
19. Fer servir correctament els verbs velaritzats i dels irregulars com meréixer.
20. Fer servir correctament les preposicions cap i cap a.
21. Conéixer i utilitzar les formes dels pronoms febles en funció d’atribut i de predicatiu.
22. Distingir articulatòriament la consonant fricativa labiodental sonora [v] de l’oclusiva bilabial

sonora [b].
23. Discriminar fonèticament les oclusives finals i fer-ne la correspondència ortogràfica que

pertoca.
24. Crear una portada digital d’una revista actual sobre Joan Roís de Corella.
25. Escriure i dissenyar un conte popular digitalment.
26. Conéixer els trets fonamentals del Tirant lo Blanc a partir de les activitats indicades a una

WebQuest.

UNITAT 6: LA VIDA EN LA PANTALLA
CONTACTE COMUNICACIÓ LITERATURA LES PERSONES I

LES LLENGÜES
CONEGUEM LA
LLENGUA

TALLER
DIGITAL

LA VIDA EN LA
PANTALLA

_Les tecnologies digitals: Ús
i abús
_Les noves modalitats
comunicatives

_Context històric i
cultural del segle XVI: La
poesia petrarquista i
popularitzant de
Timoneda, el teatre
bilingüe del Renaixement
i el gènere dels col·loquis

_Els prejudicis
lingüístics

Lèxic
_Diferències
semàntiques entre
llengües
Morfologia i sintaxi
_Els valors del passat:
(passat perifràstic,
passat simple, imperfet
d'indicatiu i imperfet de
subjuntiu)
_Les perífrasis verbals
d'obligació
_Oració simple i oració
composta
_Els pronoms febles:
substitució dels
complements
circumstancials (CC)
Fonètica i ortografia
_La síl·laba
_Diftong i hiat.
Diftongs creixents i
diftongs decreixents
_Les consonants
geminades

_Test:
“Connectat o
enganxat?”
_Conversa
digital
_Campanya
contra
l'eradicació dels
prejudicis
lingüístics
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En acabar la unitat, els aprenents han de ser capaços de:
1. Reconéixer les marques lingüístiques de les converses virtuals característiques dels correus

electrònics, els xats, els fòrums, els missatges per telèfon mòbil...
2. Identificar les semblances i les diferències que hi ha entre una conversa oral i una conversa

virtual.
3. Valorar els avantatges i els inconvenients de la tecnologia digital en l’àmbit de la comunicació.
4. Conéixer i utilitzar el vocabulari i les estructures comunicatives relacionades amb els nous codis

de les escriptures digitals.
5. Valorar positivament l’ús del valencià en l’àmbit de les tecnologies digitals com a pas rellevant

en el procés de normalització lingüística de les llengües minoritzades.
6. Conéixer el concepte d’edat moderna, els segles i moviments artístics que abasta.
7. Conéixer el concepte i característiques del Renaixement i el moment en què es va desenvolupar.
8. Conéixer els trets bàsics del context històric del segle XVI.
9. Conéixer les característiques generals dels gèneres literaris conreats al Renaixement,

especialment dels col·loquis.
10. Valorar negativament els prejudicis lingüístics i el procés de substitució del català pel castellà

iniciat en l’edat moderna.
11. Analitzar i valorar les causes que originen els prejudicis lingüístics.
12. Mostrar una actitud crítica davant valoracions poc rigoroses sobre les llengües basades en idees

preconcebudes.
13. Fer servir el lèxic de les noves tecnologies.
14. Entendre el concepte d’interferència lèxica i aplicar criteris de correcció coherent per esmenar

els barbarismes.
15. Utilitzar les perífrasis verbals d’obligació.
16. Conjugar correctament els diferents temps verbals associats amb els valors del passat.
17. Entendre el concepte d’oració simple i composta.
18. Distingir entre els diferents tipus d’oracions compostes: coordinades, subordinades i

juxtaposades.
19. Conéixer i utilitzar les formes dels pronoms febles en funció de complement circumstancial.
20. Aplicar els conceptes de síl·laba, diftong i hiat a exemples pràctics.
21. Utilitzar les consonants geminades.
22. Aplicar tècniques d’avaluació, autoavaluació i coavaluació en les produccions orals.
23. Participar en equips de treball per aconseguir metes comunes assumint diversos rols amb

eficàcia i responsabilitat; donar suport a companys i companyes demostrant empatia i
reconeixent les seues aportacions, així com utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes
i discrepàncies.

24. Utilitzar les eines digitals més comunes de les TIC per a editar imatges amb missatges escrits i
dissenyar presentacions multimèdia com ara la presentació d’una campanya contra l’eradicació
dels prejudicis lingüístics, converses digitals enginyoses, gracioses, diferents i impactants, tests
per tal de veure fins a quin punt depenen de la tecnologia.
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UNITAT 7: PAÍS JOLIU
CONTACTE COMUNICACIÓ LITERATURA LES PERSONES I

LES LLENGÜES
CONEGUEM LA
LLENGUA

TALLER
DIGITAL

PAÍS JOLIU _Una mar de festes
_Els programes de festes

_Literatura popular
_Misteri d'Elx
_Lluís Galiana

_Les llengües en
contacte

Lèxic
_La interferència
lingüística
_La interferència lèxica
_Diferències
semàntiques entre
llengües i enriquiment
lèxic (sinònims)
Morfologia i sintaxi
_Les perífrasis verbals
de probabilitat
_Coordinació i
juxtaposició
_Subordinació
_Combinació de
pronoms febles
Fonètica i ortografia
_ L'accent d'intensitat.
Accentuació i dièresi
_L'accent diacrític
_Grups consonàntics
cultes
_Sistema consonàntic:
la hac (h)

_Publicitat del
misteri d'Elx
_Un refrany, un
embarbussamen
t, una
endevinalla...
digital
_Webquest: ”Un
recorregut per
les festes
valencianes”
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En acabar la unitat, els aprenents han de ser capaços de:
1. Valorar positivament el coneixement de la realitat geogràfica, natural i cultural valenciana.
2. Expressar oralment i per escrit itineraris turístics sobre el mapa de les nostres comarques.
3. Reconéixer les dites que diuen uns pobles d’altres com a part de la cultura popular.
4. Interpretar i sintetitzar documents que contenen informació sobre ciutats i festivitats dels pobles i

ciutats valencians.
5. Obtenir informació de diverses fonts, d’institucions o persones especialitzades en la promoció

turística de les nostres festes.
6. Valorar les festes com un dels elements més cohesionadors de la identitat col·lectiva.
7. Analitzar i escriure textos expositius, com ara els programes de festes.
8. Familiaritzar-se i valorar positivament la pervivència i la recuperació de la nostra cultura

tradicional.
9. Conéixer alguns dels principals fets del context sociopolític dels segles XVII i XVIII.
10. Conéixer i valorar algunes de les manifestacions de la literatura popular: refranys, endevinalles

i embarbussaments.
11. Identificar algunes de les principals figures literàries dels segles XVII i XVIII.
12. Valorar l’ús de les figures literàries com a recursos per a aconseguir uns efectes determinats.
13. Identificar les característiques argumentals, textuals i escèniques del Misteri d’Elx.
14. Conéixer i valorar positivament la importància lingüística, teatral i musical del Misteri d’Elx

com a bé oral i intangible de la humanitat.
15. Mostrar una actitud crítica davant valoracions poc rigoroses sobre les llengües basades en idees

preconcebudes.
16. Conéixer els conceptes de bilingüisme, conflicte lingüístic i procés de normalització lingüística.
17. Analitzar i interpretar diverses situacions de llengües en contacte.
18. Valorar positivament el procés de normalització lingüística de les llengües minoritzades,

especialment de la nostra.
19. Entendre el concepte d’interferència lèxica i aplicar criteris de correcció coherent per esmenar

els barbarismes.
20. Comprendre i utilitzar les diferències semàntiques entre llengües amb mots que tenen formes

semblants i significats diferents.
21. Utilitzar les perífrasis verbals de probabilitat.
22. Entendre el concepte d’oració composta subordinada i distingir entre els diferents tipus

d’oracions subordinades.
23. Fer servir els connectors o conjuncions de subordinació en la construcció d’oracions compostes

subordinades.
24. Aplicar el procediment bàsic per a la combinació de dos pronoms febles.
25. Utilitzar l’accent i la dièresi i l’accent diacrític en contextos donats.
26. Utilitzar els grups consonàntics cultes.
27. Aplicar les normes ortogràfiques per a l’ús de la consonant hac.
28. Dissenyar en suport digital pòsters, portades de revista o tríptics sobre el Misteri d’Elx.
29. Escriure un refrany, embarbussament o endevinalla en format digital fent servir una aplicació

web.
30. Conéixer les principals festes valencianes a partir de les activitats indicades a una WebQuest.

4t ESO

En Valencià 4t ESO: llengua i literatura hi ha set unitats; totes s’organitzen en vuit blocs:
CONTACTE, COMUNICACIÓ, LITERATURA, LES PERSONES I LES LLENGÜES,
CONEGUEM LA LLENGUA, TALLER DIGITAL, RESUM-COMPROVACIÓ
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UNITAT 1: QUI PERD ELS ORÍGENS PERD LA IDENTITAT

CONTACTE COMUNICACIÓ LITERATURA LES PERSONES I
LES LLENGÜES

CONEGUEM LA
LLENGUA

TALLER DIGITAL

QUI PERD ELS
ORÍGENS PERD LA
IDENTITAT

_La descripció objectiva i
subjectiva
_Els recursos retòrics del
text descriptiu
_Sentiments i sensacions

_El Romanticisme i la
Renaixença
_Època
_Característiques del
Romanticisme
_Jacint Verdaguer
_Teodor Llorente
_Àngel Guimerà
_Antoni de Bofarull

_Som iguals: som
diferents
_Una terra per a
moltes llengües
_Per què tantes
llengües?
_Les llengües
formen famílies
_El tresor de la
diversitat lingüística

Lèxic
_El lèxic del món
fantàstic
_Verbs d'ús bàsic i
sinònims
Morfologia i sintaxi
_Morfologia
nominal: el gènere
dels substantius i
adjectius
_Morfologia verbal:
les perífrasis
d'obligació
_El passat perifràstic
_L'oració: l'orde dels
components i la
concordança
_Tan o tant
Fonètica i
ortografia
_Les consonants
oclusives finals de
mot o de síl·laba

_Biografies digitals
dels autors de la
Renaixença
_Un àlbum digital
sobre l'entorn
_Webquest
“Identitat digital
versus identitat
real”
_Portafoli de
lectura 2.0
_Test final
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En acabar la unitat, els aprenents han de ser capaços de:

1.Valorar positivament la necessitat d’expressar sentiments i sensacions.
2. Familiaritzar-se amb la lectura de textos descriptius que afavorisquen l’expressió dels sentiments.
3. Reconéixer les marques textuals i lingüístiques del text descriptiu.
4. Identificar els elements més destacats del context cultural, social i històric del segle XIX.
5. Distingir les característiques més rellevants del Romanticisme i de la Renaixença com a
moviments literaris del s. XIX.
6. Interpretar textos on apareguen les característiques de l’esperit romàntic.
7. Conéixer els aspectes més destacats de la vida i de l’estil literari d’autors com Jacint Verdaguer,
Teodor Llorente, Constantí Llombart i Àngel Guimerà a partir de la lectura, comprensió, recitació i
dramatització de fragments de les seues obres.
8. Elaborar textos literaris, com ara: declaracions d’amor, drames romàntics, rondalles i pensaments
en estil romàntic seguint l’estil dels poetes jocfloralistes de la Renaixença i valorar-los
col·lectivament d’acord amb les pautes estilístiques d’aquest moviment.
9. Desenvolupar una actitud crítica positiva entorn de la realitat plurilingüe i cultural del planeta.
10. Conéixer les semblances i les diferències que hi ha entre diferents llengües i entendre el canvi
lingüístic com un fenomen que explica la generació d’unes llengües a partir d’unes altres.
11. Conéixer la localització i l’extensió de la família indoeuropea i els grups lingüístics que la
constitueixen.
12. Utilitzar el vocabulari relacionat amb el camp semàntic del món fantàstic.
13. Identificar i fer servir els sinònims de verbs d’ús bàsic.
14. Utilitzar el gènere dels substantius i dels adjectius.
15. Fer servir les perífrasis verbals d’obligació, diferenciar l’obligació personal i la impersonal i
usar el passat perifràstic.
16. Analitzar l’orde dels components de l’oració i la concordança.
17. Distingir i utilitzar tan i tant.
18. Discriminar fonèticament les oclusives finals de mot o de síl·laba i aplicar les regles
ortogràfiques corresponents.
19. Dissenyar una biografia digital sobre autors de la Reinaxença.
20. Dissenyar un àlbum digital amb fotografies de l’entorn.
21. Analitzar els trets propis al voltant de la identitat digital de cadascú.
22. Crear un portafoli de lectura.

UNITAT 2: EL NOSTRE MÓN
CONTACTE COMUNICACIÓ LITERATURA LES PERSONES I

LES LLENGÜES
CONEGUEM LA
LLENGUA

TALLER DIGITAL

EL NOSTRE MÓN _El text narratiu.
_El reportatge

_Realisme-Naturalisme
_L’època
_Característiques de la
novel·la realista
_Narcís Oller
_Charles Dickens

_Som iguals: som
diferents
_Tot un món de
llengües ací a la
vora
_Com sonen?

Lèxic
_Els verbs de
dicció: parlar, dir...
_Verbs d'ús bàsic
quasi-sinònims
Morfologia i
sintaxi
_Morfologia
nominal: el nombre
dels substantius i
adjectius
_Morfologia verbal:
les perífrasis de
probabilitat i
d'imminència
_El passat
perifràstic i el passat
simple
_L'oració simple i la
composta. Tipus
d'oracions

_Narració visual
sobre el nostre món
_Cacera del tresor
“Cercant el
patrimoni
plurilingüe
d'Espanya”
_Test final
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compostes. L'anàlisi
sintàctica
_Quan o Quant
Fonètica i
ortografia
_L'accentuació
divergent entre
llengües
_Accentuació,
dièresi i hiat
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En acabar la unitat, els aprenents han de ser capaços de:

1. Desenvolupar l’observació com a recurs per descobrir la realitat del seu entorn.
2. Expressar oralment esdeveniments relacionats amb el món en què vivim: notícies d’actualitat.
3. Reflexionar sobre la realitat en què viuen i observar com es reflecteix en els mitjans de
comunicació.
4. Ampliar les característiques dels textos narratius relacionats amb els mitjans de comunicació,
com ara: notícies i reportatges.
5. Conéixer l’estructura del reportatge com a gènere periodístic: títol, entrada, cos, material gràfic.
6. Conéixer les característiques més rellevants del Realisme-Naturalisme com a moviments literaris
del s. XIX i del context històric en què es va desenvolupar.
7. Conéixer els aspectes més destacats de la vida i de l’estil literari d’autors com Narcís Oller i
Charles Dickens, a partir de la lectura, comprensió de fragments de les seues obres.
8. Valorar l’observació de la realitat social com a tècnica de creació literària per a retratar
personatges d’acord amb els cànons del Naturalisme.
9. Elaborar oralment i per escrit presentacions de personatges, d’estats anímics i d’espais mitjançant
tècniques descriptives basades en l’objectivitat.
10. Desenvolupar una actitud crítica positiva entorn de la realitat plurilingüe de l’Estat espanyol.
11. Conéixer la pluralitat lingüística de l’Estat espanyol a partir de la lectura d’articles
constitucionals i de textos en cadascuna de les diferents llengües.
12. Conéixer la localització, l’extensió, l’origen i el parentiu de les diferents llengües romàniques
que es parlen a la península.
13. Ampliar el camp semàntic dels esports amb una atenció especial al vocabulari específic d’un
esport en particular.
14. Entendre el concepte de sinonímia i aplicar-la en verbs que tenen un significat pròxim fent
servir el diccionari.
15. Utilitzar els mots quasi-sinònims.
16. Utilitzar el nombre dels substantius i dels adjectius.
17. Fer servir les perífrasis verbals de probabilitat i d’imminència.
18. Identificar les formes del passat perifràstic i del passat simple.
19. Distingir l’oració simple i la composta i conéixer els diferents tipus d’oracions compostes.
20. Analitzar sintàcticament les oracions.
21. Distingir i utilitzar quan i quant.
22. Aplicar sistemàticament les normes d’accentuació –especialment les no coincidents entre
valencià i castellà–, de la dièresi i del hiat.
23. Conéixer recursos digitals al voltant de la narració visual.
24. Conéixer recursos digitals sobre aspectes del plurilingüisme a Espanya.

UNITAT 3: I TU, QUÈ VOLS SER QUAN SERÀS GRAN…?
CONTACTE COMUNICACIÓ LITERATURA LES PERSONES

I LES
LLENGÜES

CONEGUEM LA
LLENGUA

TALLER DIGITAL

I TU, QUÈ VOLS
SER QUAN SERÀS
GRAN?

_El text narratiu. Biografia
i autobiografia

_El Modernisme: motor
de canvi
_L’època
_Característiques de
l'estètica modernista
_Joan Puig i Ferrater
_Joan Maragall

_Una llengua
romànica o
neollatina. La
família de llengües
nascudes del llatí

Lèxic
_El vocabulari de
les arts
_Verbs d'ús bàsic
Morfologia i
sintaxi
_Morfologia verbal:
el present

_Cartell digital
modernista
_Mandala
modernista
_Webquest
“Barcelona, seu del
Modernisme”
_Test final
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d'indicatiu i de
subjuntiu de la 1a
conjugació
_Els relatius: que,
què, on, qui, el qual,
la qual, els quals i
les quals
_Les oracions
compostes
subordinades
_Les subordinades
substantives
_Si no o sinó
Fonètica i
ortografia
_Les vocals e i o
obertes i tancades
_L'ús de les
majúscules i les
minúscules
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En acabar la unitat, els aprenents han de ser capaços de:

1. Expressar oralment i de forma ordenada i fluida les expectatives personals relacionades amb el
món laboral valorant les habilitats que cal desenvolupar en determinades professions a partir
d’il·lustracions i de la lectura de textos biogràfics.
2. Conéixer les característiques dels textos narratius: la biografia i l’autobiografia.
3. Distingir les semblances i les diferències entre una biografia i una autobiografia.
4. Realitzar exposicions orals sobre temes relacionats amb la unitat seguint esquemes i resums fets
amb anterioritat.
5. Conéixer les característiques més rellevants del Modernisme i del context històric en què va
aparéixer a partir d’imatges i de la lectura de textos relacionats amb l’època.
6. Conéixer els aspectes més destacats de la vida i de l’estil literari d’autors tals com Joan Maragall
i de Joan Puig i Ferrater a partir de la lectura de fragments de les seues obres.
7. Interpretar textos poètics mitjançant activitats basades en l’escriptura automàtica.
8. Elaborar textos amb intenció literària –individualment i col·lectivament– fent servir els recursos
de la rima i de les repeticions i de la comparació entorn un tema relacionat amb la unitat, com ara el
desig de llibertat, la injustícia, l’amor, la raó, la ignorància...
9. Conéixer l’extensió territorial i l’origen de les diferents llengües romàniques o neollatines així
com el lloc que hi correspon a la llengua catalana (grup de la Romània occidental i gal·loromànic).
10. Conéixer els fets més rellevants que caracteritzen l’origen i l’evolució de la nostra llengua.
11. Utilitzar el vocabulari específic de les arts.
12. Distingir el valor semàntic específic de mots que comparteixen un significat parcial.
13. Utilitzar el present d’indicatiu i de subjuntiu de la primera conjugació.
14. Utilitzar els pronoms relatius.
15. Analitzar les oracions compostes subordinades substantives (de subjecte, de CD, d’atribut i de
CR).
16. Distingir i utilitzar si no i sinó.
17. Distingir els sons de e oberta/e tancada, o oberta/o tancada.
18. Conéixer i aplicar les regles gramaticals sobre l’ús de les lletres majúscules i minúscules.
19. Dissenyar un cartell digital i una mandala modernista.
20. Conéixer recursos digitals al voltant del plànol de la Barcelona modernista.
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UNITAT 4: L’ART A L’ATAC!
CONTACTE COMUNICACIÓ LITERATURA LES PERSONES

I LES
LLENGÜES

CONEGUEM LA
LLENGUA

TALLER DIGITAL

L'ART A L'ATAC _El text argumentatiu
_L'article d'opinió

_Les Avantguardes, una
revolució cultural
_L'època
_Característiques i
tècniques d'escriptura
_Carles Salvador i
Gimeno
_Joan Salvat-Papasseit
_Josep Vicent Foix

_Les llengües: la
diversitat i la
identitat

Lèxic
_Els orígens del
nostre lèxic
Morfologia i sintaxi
_Morfologia verbal:
la segona
conjugació. Verbs
velaritzats
_Els relatius: el
relatiu possessiu i el
relatiu neutre
_Les oracions
compostes
subordinades de
relatiu
_Si, sí o s'hi
Fonètica i
ortografia
_Les abreviatures
_Els sons (d3)
(t∫) i grafies j, g, tj,
tg, x, tx, ig

_Concurs d'articles
d'opinió
_Fem art?
_Cacera del tresor
“Els poetes
d'avantguarda”
_Test final
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En acabar la unitat, els aprenents han de ser capaços de:

1. Conéixer diferents manifestacions de la creativitat artística mitjançant imatges, collages,
poemes... que s’allunyen del concepte tradicional d’art.
2. Valorar i identificar l’estructura de textos argumentatius, com ara els articles d’opinió.
3. Redactar articles d’opinió basats en vivències personals i utilitzant arguments de diferents tipus
entorn temes d’actualitat, com ara: els tatuatges, la roba de segona mà, les fotos de perfil de
Facebook...
4. Conéixer les formes de la comunicació planificada: l’exposició oral i els arguments a favor i en
contra d’un tema determinat.
5. Conéixer les característiques dels moviments artisticoliteraris que s’engloben sota el concepte de
les Avantguardes de principis del s. XX i del context històric en què es va desenvolupar.
6. Llegir, comprendre i gaudir de la lectura de poemes d’estil avantguardista dels autors següents:
Carles Salvador, Joan Salvat Papasseit i Josep Vicenç Foix.
7. Conéixer els aspectes més rellevants de la biografia dels tres escriptors del moviment
d’Avantguarda, que hem triat com a més representatius d’aquest moviment en tot l’àmbit de la
nostra cultura.
8. Elaborar textos literaris (felicitacions), posant en pràctica les diferents tècniques d’escriptura
avantguardista, com ara el cal·ligrama, les paraules en llibertat i l’escriptura automàtica.
9. Conéixer l’origen de la nostra llengua i les llengües que l’han influïda.
10. Valorar i conéixer que durant l’Edat Mitjana la nostra llengua era una llengua no minoritzada,
molt unificada i amb molta vitalitat de cultura i comunicació.
11. Conéixer els orígens del nostre lèxic, identificar el vocabulari patrimonial i els préstecs o
manlleus.
12. Utilitzar els verbs de la segona conjugació.
13. Utilitzar el relatiu possessiu i el relatiu neutre.
14. Analitzar les oracions compostes subordinades de relatiu (adjectives, relatives possessives i
relatives substantives o adjectives substantivades).
15. Distingir i utilitzar si, sí i s’hi.
16. Conéixer i aplicar les regles gramaticals sobre l’ús de les abreviatures.
17. Distingir els sons [d3] i [t∫].
18. Aplicar les regles ortogràfiques per a l’ús de les consonants i dígrafs j, g, tj, tg, x, tx i ig.
19. Treballar amb articles d’opinió a la premsa digital.
20. Fer un collage digital d’obres avantguardistes.
21. Analitzar els poetes avantguardistes amb recursos digitals de la xarxa.

UNITAT 5: HEROÏNES D’ARA
CONTACTE COMUNICACIÓ LITERATURA LES PERSONES

I LES
LLENGÜES

CONEGUEM LA
LLENGUA

TALLER DIGITAL

HEROÏNES D'ARA _El text argumentatiu. El
debat

_La literatura de
postguerra: una lliçó
d'història
_L' època
_Característiques
generals
_Mercè Rodoreda
_Vicent Andrés Estellés
_Pere Quart

_La història de la
llengua i la
història de
nosaltres: la
història de l'ascens
i de la davallada
(ss. XVI-XVIII)

Lèxic
_La interferència
lèxica i semàntica:
castellanismes i
anglicismes
_Verbs d'ús bàsic
Morfologia i sintaxi
_Morfologia verbal:
la tercera conjugació
_Els pronoms
personals febles: els
pronoms de
complement directe
_Les oracions
compostes
subordinades
adverbials. Les
subordinades
adverbials

_Debats a la xarxa
_No un còmic, sinó
un còmic-protesta
-Webquest
“Rodoreda, Estellés
i Quart en vídeo”
_Test final
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circumstancials (de
temps, de lloc i de
manera)
_Per o per a
Fonètica i
ortografia
_Els acrònims
_Els sons [z] i [s] i
grafies s, ss, z, c, ç,
tz

En acabar la unitat, els aprenents han de ser capaços de:

1. Explicar oralment i amb fluïdesa les actituds i anhels personals respecte dels problemes socials.
2. Analitzar i escriure textos argumentatius.
3. Conéixer les marques textuals d’un article d’opinió (estructura, expressions de modalització,
marcadors lògics).
4. Identificar en articles d’opinió arguments d’autoritat i de quantitat.
5. Conéixer i participar en la preparació i l’execució d’un debat.
6. Valorar positivament els debats com l’argumentació oral per excel·lència.
7. Conéixer les característiques més rellevants del context històric i de la narrativa de postguerra a
partir de l’observació de fotografies, pel·lícules i de la lectura de textos relacionats amb l’època.
8. Relacionar l’etapa històrica compresa des de la Guerra Civil espanyola fins a l’actualitat amb la
literatura que s’hi va crear.
9. Explicar l’aportació de Vicent Andrés Estellés, Mercè Rodoreda i Pere Quart a la nostra
literatura.
10. Explicar les característiques de la literatura de postguerra com també les de la poesia realista o
social.
11. Explicar el procés de minorització de la nostra llengua com a resultat d’uns fets històrics
concrets.
12. Conéixer els factors que posen de manifest el procés de minorització lingüística del valencià:
exclusió dels àmbits de prestigi, augment de les diferències dialectals, disminució del nombre de
parlants i interferència del castellà.
13. Conéixer el fenomen d’interferència lèxica i semàntica com a conseqüència del procés de
minorització lingüística del valencià.
14. Utilitzar els diferents tipus de diccionaris (generals, bilingües, de barbarismes, etc.) i els
correctors informàtics com a eines de correcció lèxica.
15. Identificar i fer servir el mecanisme de la sinonímia en verbs d’ús habitual.
16. Sistematitzar l’ús dels verbs de la tercera conjugació.
17. Utilitzar les formes i les funcions dels pronoms febles de complement directe (CD) de tercera
persona.
18. Analitzar les oracions compostes subordinades adverbials circumstancials de temps, de lloc i de
manera.
19. Distingir i utilitzar per i per a.
20. Conéixer i aplicar les regles gramaticals sobre l’ús dels acrònims com a procediment
d’abreviació.
21. Discriminar auditivament, articular correctament els sons [z] de casa i [s] de caça i aplicar les
regles ortogràfiques per a l’ús de les consonants s, ss, z, c, ç i tz.
22. Veure i analitzar debats a la Xarxa.
23. Crear un còmic-protesta.
24. Fer un vídeo sobre un dels autors de la unitat: Mercè Rodoreda, Vicent Andrés Estellés o Pere
Quart.

UNITAT 6: RUTES URBANES
CONTACTE COMUNICACIÓ LITERATURA LES PERSONES

I LES
LLENGÜES

CONEGUEM LA
LLENGUA

TALLER DIGITAL
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RUTES URBANES _El text expositiu _Mons, imatges i
estètiques
postmodernes
_Característiques de la
literatura postmoderna
_El teatre espectacle
_La narrativa
costumista urbana:
Quim Monzó

_La història de la
llengua i la
història de
nosaltres: el camí
cap a la
recuperació (ss.
XIX-XX)

Lèxic
_Els neologismes
Morfologia i sintaxi
_Repàs de
morfologia verbal
_Els pronoms
personals febles: els
pronoms de
complement
indirecte i la
combinació de
complement directe i
el complement
indirecte
_L'oració: les
oracions compostes
subordinades
adverbials de relació
causa-efecte: finals,
causals i
consecutives
_Doncs i perquè
Fonètica i
ortografia
_L'abreviació: les
sigles
_Repàs de fonètica i
ortografia: els sons
de major i de millor;
les grafies j, tg, g, tg,
ll, i

_Ruta digital
_Quim Monzó al
cinema!
_Cacera del tresor
"El teatre
espectacle"
_Test final
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En acabar la unitat, els aprenents han de ser capaços de:

1. Identificar els trets dels textos expositius a partir dels itineraris o rutes urbanes arrelades a un
determinat espai geogràfic.
2. Elaborar itineraris turístics sobre plànols amb la intenció d’identificar les característiques més
rellevants dels nostres paratges naturals i espais culturals i urbans.
3. Elaborar articles d’opinió relacionats amb el tema de la unitat adreçats a entitats oficials, com ara
un ajuntament, un museu...
4. Conéixer els aspectes més destacats de la Postmodernitat a partir d’imatges que arrepleguen les
tendències artístiques de la dècada dels 70.
5. Identificar els esdeveniments socials més rellevants dels setantes.
6. Identificar les característiques de la literatura postmoderna mitjançant la lectura de narracions
costumistes urbanes d’autors com Quim Monzó.
7. Refer i interpretar un fragment d’una obra teatral donada.
8. Verbalitzar per escrit i oralment els recursos teatrals d’un musical, com ara Mar i Cel de la
companyia de teatre Dagoll-Dagom.
9. Identificar els segles XIX i XXI com a segles en què la nostra llengua completa el procés de
construcció pel que fa als primers intents de codificació i de creació d’un estàndard, com també de
normativització.
10. Comprendre i valorar, a partir de la realitat sociolingüística, la necessitat de recuperar un ús
normalitzat del valencià.
11. Conéixer els factors que concorren en un procés de minorització lingüística, i especialment, en
el valencià.
12. Conéixer el significat de mots sociolingüístics relacionats amb el procés de construcció de la
nostra llengua, com ara diversitat lingüística, drets lingüístics, estàndard, interferència lingüística,
llengües romàniques i minorització lingüística.
13. Utilitzar els procediments onomasiològics (la derivació, la composició, la siglació i els
manlleus) i semasiològics (la metàfora) per a generar neologismes.
14. Sistematitzar l’ús dels verbs irregulars més freqüents: ser, estar, tenir o tindre, venir o vindre,
fer, voler, poder, anar, eixir i viure.
15. Utilitzar les formes i les funcions dels pronoms febles de complement indirecte (CI) de tercera
persona.
16. Aplicar les normes de combinació de dos pronoms febles (un CD i un CI).
17. Analitzar les oracions compostes subordinades adverbials de relació causa-efecte finals, causals
i consecutives.
18. Distingir i utilitzar doncs i perquè.
19. Conéixer i aplicar les regles gramaticals sobre l’ús de les sigles com a procediment
d’abreviació.
20. Discriminar auditivament i articular correctament els sons [ʤ] de major i [λ] de millor.
21. Aplicar les normes ortogràfiques de les consonants m, n, ny, ll i de la semivocal i.
22. Dissenyar una ruta cultural fent servir Google Maps.
23. Treballar el contingut de fragments teatrals de Dagoll-Dagom, d’Els Joglars, d’Els Comediants,
etc.

UNITAT 7: QUE NO PARE LA MÚSICA

CONTACTE COMUNICACIÓ LITERATURA LES PERSONES
I LES
LLENGÜES

CONEGUEM LA
LLENGUA

TALLER DIGITAL
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QUE NO PARE LA
MÚSICA!

_El mapa conceptual _La literatura actual
_La identitat, la
rebel·lió. L'amor, el
sexe. El misteri i la
intriga. Memòria
històrica

_Unitat i
diversitat: la
variació i
l'estàndard
_El present i el
futur: la
planificació
lingüística

Lèxic
_La fraseologia
_Les locucions. Els
refranys
Morfologia i sintaxi
_Repàs de
morfologia verbal.
Els verbs derivats de
batre, cloure, córrer,
fondre, metre i
remetre. Les formes
no personals del
verb: infinitiu,
participi i gerundi
_Els pronoms
personals febles. Els
pronoms d’atribut i
el pronom de
complement
predicatiu. La
combinació de
pronoms febles. Els
pronoms de
complement
circumstancial i de
règim. La
combinació de
pronoms febles.
_L'oració. Les
oracions compostes
subordinades
adverbials de relació
causa-efecte:
condicionals,
concessives i
comparatives
_Perquè/ per què/
per a què
-Ser o estar?
Fonètica i
ortografia
_Les abreviacions:
els símbols
_Repàs de fonètica i
ortografia. Els sons
de ramell i de remei,
les grafies tl, tll, l·l,
mb, mp, mpt, mm, nv
_Els tipus de lletra:
la redona, la cursiva
i la negreta

_La nostra música a
la xarxa
_Dibuixant mapes
conceptuals digitals
_Webquest “Una de
detectius...”
_Test final
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En acabar la unitat, els aprenents han de ser capaços de:

1. Valorar amb actitud crítica i creativa el món de la música actual en valencià.
2. Conéixer els elements bàsics d’un mapa conceptual.
3. Crear mapes conceptuals sistematitzant les idees de cançons de diferents grups musicals.
4. Escoltar i interpretar lletres de cançons de la denominada Nova Cançó.
5. Identificar en lletres de cançons de grups musicals actuals referències intertextuals i expressions
populars que formen part de l’imaginari col·lectiu valencià.
6. Llegir i interpretar fragments de diferents gèneres literaris actuals, com ara «Divisa», de
Maria-Mercè Marçal; El mètode Grönholm, de Jordi Galceran o Te deix, amor, la mar com a
penyora, de Carme Riera, amb la intenció d’identificar temes literaris de tots els temps: identitat,
amor, sexe, misteri, intriga, etc.
7. Reconéixer aspectes de la nostra identitat cultural i del nostre passat històric en textos literaris
d’obres narratives actuals d’autors com Ferran Torrent, Xavier Aliaga, Jaume Cabré o Joaquim
González Caturla.
8. Expressar l’opinió pròpia sobre temes de la literatura universal.
9. Reconéixer i valorar positivament les principals varietats geogràfiques, l’extensió i el nombre de
parlants de la nostra llengua.
10. Identificar els principals trets fonètics dels blocs dialectals i d’altres característiques secundàries
de la variació geogràfica dels nostres parlars.
11. Conéixer la realitat lingüística valenciana on conviuen dues llengües oficials, repartides de
manera diversa, i les subvarietats del valencià.
12. Valorar positivament la varietat estàndard com a vehicle de comunicació interdialectal.
13. Valorar positivament i críticament el procés de normalització lingüística del valencià.
14. Analitzar i interpretar l’ús social de l’idioma a partir d’unes dades donades.
15. Utilitzar les unitats fraseològiques com a construccions semàntiques genuïnes, especialment les
solidaritats lèxiques.
16. Utilitzar les unitats fraseològiques com a construccions semàntiques genuïnes, especialment les
locucions i els refranys.
17. Utilitzar els verbs derivats de batre, córrer, fondre, metre i rompre.
18. Utilitzar correctament les formes no personals dels verbs: infinitiu, participi i gerundi.
19. Utilitzar les formes i les funcions dels pronoms febles atributs i del pronom complement
predicatiu.
20. Utilitzar les formes i les funcions dels pronoms febles de complement circumstancial i del
complement de règim verbal.
21. Aplicar les normes de combinació de dos pronoms febles qualsevol.
22. Analitzar les oracions compostes subordinades adverbials de relació-causa efecte: condicionals i
concessives.
23. Analitzar les oracions compostes subordinades adverbials comparatives.
24. Distingir i utilitzar perquè, per què i per a què.
25. Distingir i utilitzar els verbs ser i estar en determinacions circumstancials de lloc.
26. Conéixer i aplicar les regles gramaticals sobre l’ús dels símbols com a procediment
d’abreviació.
27. Discriminar i articular correctament els sons [L] i [j].
28. Aplicar les normes ortogràfiques de tl, tll, l·l, mb, mp, mpt, mm, nn i nv.
29. Discriminar i articular correctament els sons de gendre [ʤ] i de ioga [j].
30. Fer servir les indicacions sobre l’ús dels tipus de lletra redona, cursiva i negreta.
31. Aplicar totes les convencions ortogràfiques en el dictat.
32. Escoltar música en valencià a la Xarxa i difondre-la per mitjà de codis QR.
33. Crear un mapa conceptual digital.
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34. Descobrir dades dels autors de la unitat a la Xarxa.

BATXILLERAT
Les unitats didàctiques següents corresponen als llibres Llengua i literatura 1r i 2n de Batxillerat de
l'editorial SM.

1r de Batxillerat
Unitat 1: Amb molt d'amor
COMUNICACIÓ HISTÒRIA DE

LA LLENGUA
LITERATURA SOCIOLINGÜÍSTICA FONOLOGIA I

ORTOGRAFIA
MORFOLOGIA SINTAXI LÈXIC I

SEMÀNTICA

Els elements de la
comunicació

Les funcions del
llenguatge

La llengua com a
sistema

Les llengües
romàniques

La poesia
trobadoresca

El sistema vocàlic

Els signes gràfics
en les vocals

Les categories
lèxiques

La flexió del
substantiu i de
l'adjectiu

Els grups de
paraules

El grup nominal

Els mecanismes de
creació lèxica

Unitat 2: Fem memòria
COMUNICACIÓ HISTÒRIA DE

LA LLENGUA
LITERATURA SOCIOLINGÜÍSTICA FONOLOGIA I

ORTOGRAFIA
MORFOLOGIA SINTAXI LÈXIC I

SEMÀNTICA

El text com a
unitat de
comunicació

El principi de
cooperació

El text oral i el text
escrit

Els orígens de la
llengua

Les cròniques

Ramon Llull

Les vocals obertes
i les tancades

Els especificadors El grup verbal

Els complements
verbals

La derivació

Unitat 3: El món sobrenatural
COMUNICACIÓ HISTÒRIA DE

LA LLENGUA
LITERATURA SOCIOLINGÜÍSTICA FONOLOGIA I

ORTOGRAFIA
MORFOLOGIA SINTAXI LÈXIC I

SEMÀNTICA

La competència
comunicativa

Les propietats
textuals

La llengua durant
els segles XIV i
XV

La literatura
doctrinal i d'idees

L'humanisme

L'elisió vocàlica Els pronoms

La substitució
pronominal

L'oració

La classificació de
les oracions

La composició

Unitat 4: Amb la ment oberta
COMUNICACIÓ HISTÒRIA DE

LA LLENGUA
LITERATURA SOCIOLINGÜÍSTICA FONOLOGIA I

ORTOGRAFIA
MORFOLOGIA SINTAXI LÈXIC I

SEMÀNTICA

La coherència Jaume Roig

La poesia satírica
valenciana
medieval

El teatre medieval

El Misteri d'Elx

Les llengües en
contacte

El sistema
consonàntic

La fonosintaxi

Les preposicions L'oració composta:
la coordinació i la
juxtaposició

La conversió

Unitat 5: Saps de nota?
COMUNICACIÓ HISTÒRIA DE

LA LLENGUA
LITERATURA SOCIOLINGÜÍSTICA FONOLOGIA I

ORTOGRAFIA
MORFOLOGIA SINTAXI LÈXIC I

SEMÀNTICA

file8a60934292d5ab0a94a76479411487.odt Pàgina 81 de 138



L'adequació:
l'àmbit d’ús, la
tipologia textual i
el gènere textual

La lírica entre els
trobadors i Ausiàs
March

Ausiàs March

Joan Roís de
Corella

El conflicte
lingüístic

Les consonants
oclusives

Les consonants
fricatives
labiodentals

L'adverbi i les
locucions
adverbials

La subordinació.
Les oracions
subordinades
substantives

Els mots
patrimonials i els
cultismes

Els arcaismes

Unitat 6: La volta al món en 26 lletres
COMUNICACIÓ HISTÒRIA DE

LA LLENGUA
LITERATURA SOCIOLINGÜÍSTICA FONOLOGIA I

ORTOGRAFIA
MORFOLOGIA SINTAXI LÈXIC I

SEMÀNTICA

L'adequació: la
variació lingüística

La narrativa del
segle XIV

Les novel·les
cavalleresques

Tirant lo Blanc

La planificació
lingüística

La diversitat
lingüística

Les consonant
fricatives i
africades alveolars

L'article lo neutre Les oracions
subordinades
adjectives

Els pronoms
relatius

Els préstecs i els
manlleus

Unitat 7: Passat, present i futur
COMUNICACIÓ HISTÒRIA DE

LA LLENGUA
LITERATURA SOCIOLINGÜÍSTICA FONOLOGIA I

ORTOGRAFIA
MORFOLOGIA SINTAXI LÈXIC I

SEMÀNTICA

La cohesió La llengua durant
els segles XVI,
XVII, XVIII

L'edat moderna Les consonants
fricatives i
africades palatals

El verb Les oracions
subordinades
adverbials

Els modismes

Les parèmies

Unitat 8: Els paisatges de l'ànima
COMUNICACIÓ HISTÒRIA DE

LA LLENGUA
LITERATURA SOCIOLINGÜÍSTICA FONOLOGIA I

ORTOGRAFIA
MORFOLOGIA SINTAXI LÈXIC I

SEMÀNTICA

Els textos
expositius

Els textos
periodístics
informatius

La llengua durant
el segle XIX

La Renaixença

El Romanticisme

La Renaixença

Jacint Verdaguer

Teodor Llorente

Les consonants
nasals i laterals

Les consonants
ròtiques

La h aspirada

Les formes no
personals del verb

Les oracions
interordinades I

Les relacions
semàntiques

Unitat 9: Un poble de soca-rel
COMUNICACIÓ HISTÒRIA DE

LA LLENGUA
LITERATURA SOCIOLINGÜÍSTICA FONOLOGIA I

ORTOGRAFIA
MORFOLOGIA SINTAXI LÈXIC I

SEMÀNTICA

Els textos
argumentatius

La narrativa del
segle XIX

Narcís Oller

El teatre del segle
XIX

La situació actual
del valencià

Els signes de
puntuació

L’ús de la
majúscula

Les perífrasis
verbals

Les oracions
interordinades II

El canvi semàntic

2n de Batxillerat
Unitat 1: A la recerca del sentit
COMUNICACIÓ HISTÒRIA DE

LA LLENGUA
LITERATURA SOCIOLINGÜÍSTICA FONOLOGIA I

ORTOGRAFIA
MORFOLOGIA SINTAXI LÈXIC I

SEMÀNTICA

La comunicació

El llenguatge
verbal

L'oralitat i
l'escriptura

La lingüística
textual

La llengua a la
primeria del segle
XX

El Modernisme El sistema vocàlic
i la e oberta

Les categories
lèxiques

Les categories
gramaticals

Els grups de
paraules

El grup nominal

Els constituents de
les paraules
variables
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Unitat 2: Junts els joncs fan garba
COMUNICACIÓ HISTÒRIA DE

LA LLENGUA
LITERATURA SOCIOLINGÜÍSTICA FONOLOGIA I

ORTOGRAFIA
MORFOLOGIA SINTAXI LÈXIC I

SEMÀNTICA

L'adequació I

La informació
implícita

El Noucentisme La variació
lingüística

La variació
diafàsica: els
registres

La o oberta Els valors dels
temps verbals

Les irregularitats
verbals

El grup verbal

Els complements
verbals
seleccionats

L'origen del lèxic

Els arcaismes i els
neologismes

Unitat 3: L'art com a resposta
COMUNICACIÓ HISTÒRIA DE

LA LLENGUA
LITERATURA SOCIOLINGÜÍSTICA FONOLOGIA I

ORTOGRAFIA
MORFOLOGIA SINTAXI LÈXIC I

SEMÀNTICA

L'adequació II

La tipologia
textual

El gènere textual

Les avantguardes

Al marge de
l'avantguarda:
Josep Maria de
Sagarra

La variació
diatòpica

Les elisions
vocàliques

Les formes no
personals del verb

Les perífrasis
verbals

Els complements
verbals no
seleccionats

Altres
complements
verbals

La derivació

Unitat 4: De tot cor
COMUNICACIÓ HISTÒRIA DE

LA LLENGUA
LITERATURA SOCIOLINGÜÍSTICA FONOLOGIA I

ORTOGRAFIA
MORFOLOGIA SINTAXI LÈXIC I

SEMÀNTICA

La coherència I La llengua des de
la postguerra fins
als anys 60

La narrativa des de
la postguerra fins
als anys 60

Pere Calders,
Mercè Rodoreda i
Enric Valor

El sistema
consonàntic

Els pronoms L'oració

La classificació de
les oracions

La composició

Unitat 5: La vida a mans plenes
COMUNICACIÓ HISTÒRIA DE

LA LLENGUA
LITERATURA SOCIOLINGÜÍSTICA FONOLOGIA I

ORTOGRAFIA
MORFOLOGIA SINTAXI LÈXIC I

SEMÀNTICA

La coherència II:
l'organització de la
informació

La poesia des de la
postguerra fins als
anys 60

Les llengües en
contacte

Les consonants
oclusives

Les preposicions L'oració simple i
l'oració composta

Les abreviacions

Unitat 6: Vers la llibertat
COMUNICACIÓ HISTÒRIA DE

LA LLENGUA
LITERATURA SOCIOLINGÜÍSTICA FONOLOGIA I

ORTOGRAFIA
MORFOLOGIA SINTAXI LÈXIC I

SEMÀNTICA

La cohesió I El teatre i l'assaig
des de la
postguerra fins als
anys 60

Manuel de Pedrolo

El conflicte
lingüístic

La normalització
lingüística

Les consonants
alveolars

Les conjuncions La subordinació

Les oracions
subordinades
substantives

La conversió

Unitat 7: Dones de lletres
COMUNICACIÓ HISTÒRIA DE

LA LLENGUA
LITERATURA SOCIOLINGÜÍSTICA FONOLOGIA I

ORTOGRAFIA
MORFOLOGIA SINTAXI LÈXIC I

SEMÀNTICA

La cohesió II La llengua des dels
anys 60 fins a
l'actualitat

El secessionisme
lingüístic

L’Acadèmia
Valenciana de la
Llengua

La narrativa des
dels anys 60 fins a
l'actualitat

Quim Monzó i
Jaume Cabré

Les consonants
palatals

Els pronoms
relatius

Les oracions
subordinades
adjectives

Les relacions
semàntiques
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Unitat 8: L'última paraula
COMUNICACIÓ HISTÒRIA DE

LA LLENGUA
LITERATURA SOCIOLINGÜÍSTICA FONOLOGIA I

ORTOGRAFIA
MORFOLOGIA SINTAXI LÈXIC I

SEMÀNTICA

Els textos
expositius

La poesia des dels
anys 60 fins a
l'actualitat

Miquel Martí i Pol
i Maria-Mercè
Marçal

El procés
d'estandardització

Les consonants
nasal, laterals i
ròtiques

L'adverbi i les
locucions
adverbials

Les oracions
subordinades
adverbials

El llenguatge
denotatiu i
connotatiu

Unitat 9: Un mar de cultures
COMUNICACIÓ HISTÒRIA DE

LA LLENGUA
LITERATURA SOCIOLINGÜÍSTICA FONOLOGIA I

ORTOGRAFIA
MORFOLOGIA SINTAXI LÈXIC I

SEMÀNTICA

Els textos
argumentatius

L'assaig i el teatre
des dels anys 60
fins a l'actualitat

Joan Francesc
Mira, Josep Maria
Benet i Jornet i
Rodolf Sirera

La planificació
lingüística

Els signes de
puntuació

Les interjeccions Les oracions
interordinades

El canvi semàntic
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 4.3 Distribució temporal de les unitats didàctiques.

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

ESO

Considerant que la programació consta de set unitats, hem planificat el treball incloent-ne tres en la
primera avaluació i dues en la segona i en la tercera. Dedicarem deu sessions a cadascuna d’elles.
La distribució dels diferents blocs de continguts treballats en aquestes deu sessions dependrà de les
necessitats de l’alumnat. La resta de sessions estan dedicades a la realització d’activitats
complementàries com extraescolars, lectura extensiva i/o activitats d’ampliació i reforç.
La temporització ha de ser flexible, perquè durant el curs pot haver-hi imprevistos que reduïsquen el
nombre de sessions programades. En aquest cas, caldrà readaptar la temporització a la situació real
mitjançant diferents estratègies que ens permeten recuperar el ritme. Aquests imprevistos no poden
afectar els objectius i continguts fixats en les darreres unitats.

BATXILLERAT

La programació consta de nou unitats i hem planificat el treball incloent-ne tres en cada avaluació.

4.4 Metodologia. Orientacions didàctiques

 4.4.1 Metodologia general i específica . Recursos didàctics i organitzatius

 Els materials curriculars d’ESO tenen en compte els principis metodològics següents:

1. La matèria és concebuda d’una manera global.
2. Els continguts estan distribuïts d’una manera progressiva.
3. Es treballen les quatre habilitats bàsiques (escoltar, parlar, llegir i escriure) mitjançant activitats
de reconeixement, comprensió, precisió i producció pròpia.
4. L’expressió oral i l’escrita es tracten en cada curs.
5. Els continguts del primer curs es revisen i s’amplien al llarg del cicle.
6. Es treballen minuciosament la llengua escrita i el text literari. A més, la llengua oral i la lectura
són motiu de reflexió.
7. A les activitats, quan ha estat possible, s’ha treballat amb textos reals, escrits i oralitzats.
8. El text és el punt de partida per a la reflexió lingüística.
9. Al llarg dels materials es proposen exercicis de repàs i d’ampliació de cadascun dels apartats
(ortografia, gramàtica, lèxic...) que permeten la reflexió sobre allò que s’ha aprés anteriorment.
10. Es proposen activitats per treballar individualment i en grup en què el professor actua com a
guia.
11. Es proposen activitats lúdiques per treballar aspectes de fonètica i dicció i es promou l’ús de les
noves tecnologies.
12. En alguns apartats, com ara en el Taller d’escriptura, s’ofereix un ventall d’activitats opcionals
de diferents graus de dificultat, que permeten atendre la diversitat; aquestes activitats es poden
realitzar individualment o en equip.
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La metodologia que se segueix per als cursos d’ESO pretén combinar les capacitats inductiva i
deductiva de l’alumnat. Els alumnes han de descobrir, amb l’ajut i l’estímul -sempre necessaris- del
professorat, els mecanismes pels quals es regula i s’estructura una llengua. El procediment que
caldrà seguir per treballar cada un dels apartats de les unitats es concreta en la lectura atenta dels
textos proposats tant en silenci com en veu alta. Aquestes lectures permetran que l’alumne
comprenga el sentit global del text per mitjà de l’entonació i la pronunciació apropiades,
procediment essencial per arribar a fer una lectura correcta del text i gaudir-ne. El segon pas serà
seguir l’observació i anàlisi de les característiques que defineixen i estructuren cada tipus textual,
per acabar el procés amb la producció de nous textos, orals i escrits (cartes, esquemes, resums,
diàlegs...). Aquest segon pas anirà interconnectat amb l’estudi de la gramàtica, la qual haurà de
contribuir, també per mitjà de l’explicació, reflexió i anàlisi, a millorar la capacitat expressiva de
l’alumnat. Els exercicis exposats es podran retallar i/o ampliar d’acord amb les necessitats del
grup-classe, així com les explicacions del professor, necessàries per matisar, complementar i fer
entendre els diferents continguts.

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

L’aprenentatge se sustentarà en un seguit d’activitats que es concretaran en el desenvolupament de
les unitats didàctiques. De manera general presentem la classificació:
De contacte: es recull una bateria de preguntes que ens permetran conéixer quins són els
coneixements previs del alumnes respecte dels continguts que es treballaran al llarg de la unitat.
De reforç: activitats simplificades.
De consolidació de continguts: activitats de discriminació i reconeixement i activitats de producció
(elaboració d’exposicions orals, textos de diferents tipologies). Dificultat mitjana.
D’ampliació: en alguns apartats es presenten activitats adreçades a l’alumnat amb més capacitat o
amb un ritme de treball més ràpid.
D’autoavaluació: activitats que evoquen els continguts treballats en la unitat amb l’objectiu que
docent i alumnat controlen els avanços aconseguits i preparar la prova objectiva.

Activitats complementàries:

Es consideren activitats complementàries les planificades pels docents que utilitzen espais o
recursos diferents de la resta d’activitats ordinàries de l’àrea, encara que requerisquen temps
addicional de l’horari no lectiu per a la seua realització. Seran avaluables a efectes acadèmics i
obligatoris tant per als professors com per als alumnes. No obstant això, tindran caràcter voluntari
per als alumnes les que es facen fora del centre o requerisquen aportacions econòmiques de les
famílies, en aquest cas es garantirà l’atenció educativa dels alumnes que no hi participen.
Entre els propòsits que persegueixen aquest tipus d’activitats destaquen:

– Completar la formació que reben els alumnes en les activitats curriculars.
– Millorar les relacions entre alumnes i ajudar-los a adquirir habilitats socials i de

comunicació.
– Permetre l’obertura de l’alumnat cap a l’entorn físic i cultural que l’envolta.
– Contribuir al desenvolupament de valors i actituds adequades relacionades amb la

interacció i el respecte cap als altres, i la cura del patrimoni natural i cultural.
– Desenvolupar la capacitat de participació en les activitats relacionades amb l’entorn

natural, social i cultural.
– Estimular el desig d’investigar i saber.
– Afavorir la sensibilitat, la curiositat i la creativitat de l’alumne.
– Despertar el sentit de la responsabilitat en les activitats en què s’integren i que facen.

Proposta d’activitats complementàries:
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– Visites a museus, exposicions, institucions culturals i representacions teatrals per a tots
els alumnes.

– Participació en el Concurs literari Sambori per a tots els alumnes.
– Conferència “El parlar de la Marina” a càrrec de Vicent Beltran per a alumnes de 4t o 2n

de Batxillerat.
– Assistència a la representació d’El Betlem de Tirisiti a Alcoi i senderisme per la Font

Roja o ruta turística per la ciutat per a l’alumnat de 1r d'ESO.
– Celebració d’efemèrides: Dia del Llibre, Dia de la Pau... per a tot l’alumnat.
– Cinema escolar per a tot l’alumnat.
– Visita a la ciutat de València organitzada pel Centre de Cultura Contemporània Octubre

per a l’alumnat de 3r d'ESO i 1r de Batxillerat (Ruta Medieval).
– Visita a la ciutat de València organitzada pel Centre de Cultura Contemporània Octubre

per al’alumnat de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat (Ruta Estellés)
– Col·loqui amb autors de les obres literàries llegides durant el curs per a tot l’alumnat.
– Activitats de foment de lectura (tallers literaris, tertúlies dialògiques, club de lectura...)

per a tot l’alumnat.
– Participació en la Trobada d'Escoles en Valencià (assistència a reunions, organització de

tallers...)

De totes aquestes activitats proposades es veuran anul·lades aquelles que requerisquen ús de
transport a causa de la situació generada per la Covid-19. Només s’hi permetran aquelles que
afecten un únic grup dins la seua aula o en instal·lacions municipals que garantisquen les normes de
seguretat i higiene, com per exemple, la possible visita d’algun autor/-a en un determinat grup o en
diversos al llarg del matí. També es podran dur a terme les que es facen a l’exterior sense transport,
com ara, visita a la biblioteca municipal, rutes guiades a la Torre de St. Josep… La resta de les
activitats només es duran a terme si la situació sanitària millora i ens permet el seu
desenvolupament sense unes mesures tan restrictives.

5. Avaluació de l'alumnat.
L’avaluació es pot definir com l’anàlisi del procés d’ensenyament-aprenentatge que permet verificar
la coherència i el grau d’eficàcia amb què s’han de concretar cadascun dels passos d’aquest procés i
ajustar l’ajut pedagògic a les característiques individuals de l’alumnat.
L’avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge ha de ser contínua i diferenciada i ens ha de
permetre descobrir la diversitat d’interessos, motivacions i capacitats de l’alumnat, així com
detectar les seues dificultats per poder adequar les estratègies didàctiques adoptades. El professorat
la prendrà com a referent fonamental per a valorar el grau d’adquisició de les competències
bàsiques i el de consecució dels objectius.
El procés d’avaluació contínua consta de diferents fases:
Avaluació inicial: ens permet comprovar el nivell de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge.
També es tindran en compte els informes emesos en l’etapa o el curs anterior.
Avaluació processual: al llarg del curs l’equip docent realitzarà diverses sessions d’avaluació
(mínim una per trimestre). Permetran conéixer l’evolució del procés d’aprenentatge de l’alumnat,
detectar les possibles dificultats sorgides i prendre les mesures necessàries per a solucionar-les.
Avaluació final o sumativa: es valoraran els resultats obtinguts: evolució de l’alumne al llarg del
curs, nivell d’adquisició de les competències bàsiques, valoració global de les activitats fetes durant
el curs i superació de les proves dissenyades per a aquesta fase final.
Avaluació extraordinària: consistirà en la realització d’una prova objectiva escrita sobre
continguts curriculars i un examen sobre les lectures realitzades durant el curs.

 5.1 Criteris d’avaluació.
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Curs 1r ESO

Bloc 1: Escoltar i parlar

BL1.1. Participar activament i respectuosament en conversacions, discussions i deliberacions,
especialment per a resoldre conflictes interpersonals, seguint instruccions, demanant el torn de
paraula, disculpant-se i responent a una disculpa, etc., utilitzant el lèxic adequat al nivell educatiu i
les estratègies d’interacció oral.

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

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

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

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

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

Bloc 2: Llegir i escriure
BL2.1. Interpretar textos escrits en suports diversos, dels àmbits personal, acadèmic i social, de
tipologies diverses (especialment narratius i descriptius de forma autònoma, instructius i expositius
breus, relacionats amb l’activitat acadèmica, amb l’ajuda del professorat i dels companys, i
seqüències argumentatives breus i senzilles), a través de l’anàlisi dels elements formals i de
contingut propis del nivell acadèmic, utilitzant les estratègies de comprensió lectora adequades al
text i a l’objectiu de la lectura, per a construir el significat global del text i per al gaudi personal.

BL 2.2. Planificar i escriure, amb adequació, coherència, cohesió, correcció ortogràfica, gramatical i
lèxica del nivell educatiu, textos en suports diversos dels àmbits personal, acadèmic i social, de
diverses tipologies (especialment narratius i descriptius, de forma autònoma i creativa, instructius i
expositius breus relacionats amb l’activitat acadèmica amb l’ajuda del professorat i dels companys,
i justificacions breus i senzilles), aplicant les estratègies del procés d’escriptura i utilitzant un
llenguatge no discriminatori.
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BL 2.3. Avaluar, amb ajuda de guies i del professorat, individualment i en equip, els textos escrits
propis o aliens, com a part del procés d’escriptura, identificant els errors d’adequació, coherència,
cohesió i correcció del nivell educatiu, i resolent els dubtes de forma reflexiva i dialogada, amb
l’ajuda de diccionaris impresos o digitals i altres fonts de consulta.

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

BL 2.5. Realitzar amb creativitat tasques o projectes de treball individuals o col·lectius, amb ajuda
de guies i models i la direcció del professorat, sobre temes motivadors per a l’alumnat, seguint les
fases del procés d’un projecte de treball, per a obtindre un producte final original de caràcter
narratiu o descriptiu, fent una previsió de recursos i temps ajustada als objectius proposats;
adaptar-lo a canvis i imprevistos transformant les dificultats en possibilitats; avaluar amb ajuda de
guies el procés i el producte final, i comunicar de forma personal els resultats obtinguts.

BL 2.6. Realitzar projectes de treball individuals i en equips cooperatius, sobre temes del
currículum (amb especial interés per les obres literàries) o sobre temes socials, científics i culturals,
del nivell educatiu, buscant i seleccionant informació en mitjans digitals de forma contrastada; crear
continguts per mitjà d’aplicacions informàtiques d’escriptori, i col·laborar i comunicar-se amb
altres filtrant i compartint informació i continguts digitals de forma segura i responsable.

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

Bloc 3: Coneixement de la llengua

BL3.1. Identificar les distintes categories gramaticals que componen un enunciat, establint la
concordança gramatical entre estes, i classificar-les i reconéixer el paper gramatical i semàntic que
exercixen en el discurs, per a utilitzar-les amb correcció en la comprensió i creació de textos
narratius i descriptius.

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

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

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

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

BL3.6. Reconéixer els elements de la comunicació que intervenen en textos narratius i descriptius i
justificar si compleixen les propietats textuals, atenent principalment la coherència, pròpies del
nivell educatiu, per a, després d’un procés de reflexió, realitzar un ús adequat de la llengua.
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BL3.7. Reconéixer les diferents llengües que conformen la realitat plurilingüe d’Espanya, explicar
els seus trets característics i establir la distribució geogràfica d’eixes llengües, per a enriquir-se i
desenrotllar una actitud respectuosa cap a un entorn plurilingüe i pluricultural.

Bloc 4: Educació literària

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

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

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

BL4.4 Analitzar, de forma guiada, un corpus de textos literaris, seleccionats entorn d’un tema o
tòpic comú, com a forma d’aproximació a la literatura, identificant els trets essencials de l’època i
les característiques del gènere i realitzant un comentari de forma i contingut per a expressar
raonadament les conclusions extretes, per mitjà de la formulació d’opinions personals.

Curs 2n ESO

Bloc 1: Escoltar i parlar

BL1.1. Participar activament i respectuosament en col·loquis i debats regulats per a prendre
decisions col·lectives, expressant el desacord de manera assertiva, seguint les indicacions del
moderador i exposant de forma clara i ordenada les conclusions, utilitzant el lèxic adequat al nivell
educatiu i les estratègies d’interacció oral.

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

BL1.3. Interpretar textos orals i audiovisuals de gèneres, tipologies i registres diferents,
especialment instructius i expositius, propis dels àmbits personal, acadèmic i social, analitzant les
característiques formals i de contingut i els elements no verbals, especialment la gestualitat, la
dicció i el to, utilitzant, amb ajuda, les estratègies de comprensió oral adequades al text i al propòsit
de l’escolta.

BL1.4. Produir de forma oral, amb el suport de les TIC i l’ajuda del professor, textos breus dels
àmbits personal, acadèmic i social, de temes relacionats amb el currículum, especialment de
tipologia textual instructiva i expositiva, utilitzant les estratègies d’expressió oral i els elements no
verbals adequats a la situació comunicativa i a l’objectiu proposat, i aplicant les propietats textuals i
el lèxic adequat al nivell educatiu, per a practicar aprenentatges lingüístics i estructurar el
pensament.
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BL1.5. Avaluar, amb l’ús de guies i gravacions, les produccions orals pròpies i dels companys,
atenent la quantitat, qualitat, rellevància, pertinència i claredat i les normes de prosòdia, per a
progressar en la competència comunicativa oral.

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

Bloc 2: Llegir i escriure

BL2.1. Interpretar textos escrits en suports diversos, dels àmbits personal, acadèmic i social, de
tipologies diverses (aprofundint en els recursos expressius dels narratius i descriptius, centrant-se en
els instructius de forma autònoma, i en els expositius amb supervisió, i iniciant-se en els
argumentatius amb ajuda de guies), a través de l’anàlisi dels elements formals i de contingut propis
del nivell acadèmic, i utilitzant les estratègies de comprensió lectora adequades al text i a l’objectiu
de la lectura, per a construir el significat global del text i com a suport a les tasques d’aprenentatge.

BL2.2. Planificar i escriure, amb adequació, coherència, cohesió, correcció ortogràfica i gramatical i
lèxica del nivell educatiu, textos en suports diversos, dels àmbits personal, acadèmic i social, de
diverses tipologies (especialment instructius de forma autònoma, expositius amb supervisió,
argumentatius amb ajuda de guies, descripcions tècniques, guions narratius, etc.), aplicant les
estratègies del procés d’escriptura i utilitzant un llenguatge no discriminatori.

BL2.3. Avaluar, amb la col·laboració dels companys, els textos escrits propis o aliens, com a part
del procés d’escriptura, identificant els errors d’adequació, coherència, cohesió i correcció del nivell
educatiu i resolent els dubtes de forma reflexiva i dialogada, amb l’ajuda de diccionaris impresos o
digitals i altres fonts de consulta.

BL2.4. Sintetitzar textos orals i escrits instructius i expositius utilitzant esquemes, taules i resums;
seleccionant les informacions essencials; generalitzant informacions relacionades, i elaborant un
text coherent i cohesionat que no reproduïsca literalment parts del text original, per a usar la
informació en l’aprenentatge o en la realització de projectes de treball.

BL2.5. Realitzar amb creativitat tasques o projectes de treball individuals o col·lectius, amb l’ajuda
del professorat, sobre temes motivadors per a l’alumnat, seguint les fases del procés d’un projecte
de treball, per a obtindre un producte final original de caràcter instructiu o expositiu, en què
s’esmenten les fonts d’informació, adoptant un punt de vista crític i creatiu, i fent una previsió de
recursos i temps ajustada als objectius proposats; adaptar-lo a canvis i imprevistos transformant les
dificultats en possibilitats; avaluar amb ajuda de guies el procés i el producte final, i comunicar de
forma personal els resultats obtinguts.

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

BL2.7. Realitzar, amb ajuda de guies, de forma eficaç, tasques o projectes, tindre iniciativa per a
emprendre i proposar accions sent conscient de les seues fortaleses i debilitats, mostrar curiositat i
interés durant el desenrotllament i actuar amb flexibilitat buscant amb suport solucions alternatives.
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Bloc 3: Coneixement de la llengua
BL3.1. Identificar i classificar les distintes categories gramaticals que componen un text establint la
concordança gramatical entre estes, analitzant-les morfològicament i reconeixent el paper
gramatical i semàntic que exerceixen en el discurs; utilitzar-les correctament en la comprensió i
creació de textos instructius i expositius.

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

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

BL3.4. Explicar el canvi semàntic que afecta el significat de les paraules i les seues causes,
identificant els seus mecanismes (paraules tabú i eufemismes) i el significat de frases fetes i
refranys per a diferenciar els usos connotatius i denotatius del llenguatge.

BL3.5. Identificar subjecte i predicat en l’oració simple, així com els complements del verb
adequats al nivell, per mitjà de l’anàlisi morfosintàctica, per a expressar-se i redactar textos
expositius i instructius de diverses modalitats oracionals amb major correcció i propietat.

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

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

Bloc 4: Educació literària
BL4.1 Realitzar lectures d’obres literàries pròximes als seus gustos, triades lliurement o a proposta
del professor, en silenci, en veu alta o participant en dramatitzacions de textos adequats al nivell,
aplicant, de manera guiada, tècniques expressives i teatrals.

BL4.2. Elaborar un portfolio, amb una selecció de documents i creacions realitzats a partir de
lectures, literàries i no literàries, pròximes als seus interessos, de forma reflexiva i crítica.

BL4.3 Exposar, en suports diversos, orals i escrits, amb la supervisió del professor, les conclusions
crítiques i raonades, sobre les connexions entre la literatura, les arts i la ciència, analitzant, i
comparant obres, personatges, temes i tòpics universals en creacions de diferent naturalesa.

BL4.4 Analitzar, amb la supervisió del professor, un corpus de textos literaris, seleccionats entorn
d’un tema o tòpic comú, com a forma d’aproximació a la literatura, identificant els trets essencials
de l’època i les característiques del gènere i realitzant un comentari de forma i contingut per a
expressar raonadament les conclusions extretes, per mitjà de la formulació d’opinions personals.

Curs 3r ESO

Bloc 1: Escoltar i parlar.
BL1.1. Participar activament i respectuosament en intercanvis comunicatius reals o dramatitzats
dels àmbits acadèmic i social sobre temes de l’actualitat o pròxims als seus interessos, aportant
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arguments raonats per a defendre les opinions pròpies de manera clara i ordenada, prestant atenció a
la pronunciació i a la gestualitat, i utilitzant el registre formal, les normes de cortesia i les
estratègies d’interacció oral.

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

BL1.3. Interpretar textos orals i audiovisuals de gèneres, tipologies i registres diferents, amb
especial atenció als expositius (de manera autònoma) i als argumentatius (de manera guiada), propis
dels àmbits personal, acadèmic i social, analitzant les característiques formals i de contingut i els
elements no verbals, i utilitzant, de manera autònoma, les estratègies de comprensió oral adequades
al text i al propòsit de l’escolta, per a formar-se una opinió pròpia.

BL1.4. Produir de forma oral, amb el suport de les TIC i l’ajuda del professor, textos formals dels
àmbits acadèmic i social de temes relacionats amb el currículum i l’actualitat, especialment de
tipologia textual expositiva i argumentativa, utilitzant les estratègies d’expressió oral i els elements
no verbals adequats a la situació comunicativa i a l’objectiu proposat, i aplicant les propietats
textuals i la riquesa lèxica, per a practicar aprenentatges lingüístics i estructurar el pensament.

BL1.5. Avaluar, amb la supervisió del professorat i la utilització de guies i gravacions, les
produccions orals pròpies i dels companys, atenent la quantitat, qualitat, rellevància, pertinència i
claredat i les normes de prosòdia, per a progressar en la competència comunicativa oral.

BL1.6. Buscar i seleccionar informació sobre els entorns laborals, professions i estudis vinculats als
coneixements del nivell educatiu; analitzar els coneixements, habilitats i competències necessaris
per a desenrotllar-los, i comparar-los amb les seues pròpies aptituds i interessos, per a generar
alternatives davant de la presa de decisions vocacionals.

Bloc 2: Llegir i escriure
BL2.1. Interpretar textos escrits en suports diversos, dels àmbits personal, acadèmic i social, de
tipologies diverses (narratius, descriptius, instructius i, en especial, expositius de forma autònoma i
argumentatius amb ajuda del professorat i dels companys), a través de l’anàlisi dels elements
formals i de contingut propis del nivell acadèmic, utilitzant les estratègies de comprensió lectora
adequades al text i a l’objectiu de la lectura, per a construir el significat global del text i com a
suport a les tasques d’aprenentatge.

BL2.2. Planificar i escriure, amb adequació, coherència, cohesió, correcció ortogràfica i gramatical i
lèxica del nivell educatiu, textos, en suports diversos, dels àmbits personal, acadèmic i social, de
diverses tipologies (narratius, descriptius, instructius i, en especial, expositius de forma autònoma i
argumentatius amb ajuda del professorat i dels companys), aplicant les estratègies del procés
d’escriptura, utilitzant un llenguatge no discriminatori.

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

BL2.4. Sintetitzar textos orals i escrits expositius i argumentatius utilitzant mapes conceptuals i
resums, seleccionant les informacions essencials, generalitzant informacions relacionades i
elaborant un text coherent i cohesionat que no reproduïsca literalment parts del text original ni
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incloga interpretacions personals, per a usar la informació amb finalitats diverses segons la situació
de comunicació.

BL2.5. Realitzar amb creativitat tasques o projectes de treball individuals o col·lectius, de forma
reflexiva i dialogada, sobre temes del currículum (amb especial interés per les obres literàries) o
sobre temes socials, científics i culturals, seguint les fases del procés d’un projecte de treball, per a
obtindre un producte final original de caràcter expositiu o argumentatiu, contrastant les fonts
d’informació, detallant les referències bibliogràfiques i fent una previsió de recursos i temps
ajustada als objectius proposats; adaptar-lo a canvis i imprevistos transformant les dificultats en
possibilitats; avaluar amb ajuda de guies el procés i el producte final, i comunicar de forma personal
els resultats obtinguts.

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

BL2.7. Realitzar amb supervisió, de forma eficaç, tasques o projectes; tindre iniciativa per a
emprendre i proposar accions sent conscient de les seues fortaleses i debilitats; mostrar curiositat i
interés durant el desenrotllament d’estes, i actuar amb flexibilitat buscant amb supervisió solucions
alternatives.

Bloc 3: Coneixement de la llengua.
BL3.1. Identificar les distintes categories gramaticals que componen un text; establir la concordança
entre estes; classificar-les; analitzar-les morfològicament; reconéixer el paper gramatical, sintàctic i
semàntic que exerceixen en el discurs, i utilitzar-les correctament per a avançar en la comprensió i
creació de textos argumentatius.

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

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

BL3.4. Explicar el canvi semàntic que afecta el significat de les paraules i les seues causes,
identificant els seus mecanismes (metàfora, metonímia) per a diferenciar els usos connotatius i
denotatius del llenguatge, així com reconéixer les relacions d’igualtat-semblança (camp semàntic i
camp associatiu) i d’inclusió (hiperonímia i hiponímia) que s’estableixen entre les paraules, per a
captar el sentit global d’un text.

BL3.5. Analitzar morfosintàcticament l’oració simple i classificar-la segons la naturalesa del
predicat (oracions atributives, predicatives, actives, transitives, reflexives, recíproques, intransitives,
passives, perifràstiques, reflexes i mitjanes) per a, de forma autònoma, expressar-se i redactar textos
argumentatius de diverses modalitats oracionals amb major correcció i propietat.

BL3.6. Reconéixer els elements de la comunicació que intervenen en textos argumentatius i
justificar si compleixen les propietats textuals adequades al nivell, per a, després d’un procés de
reflexió, realitzar un ús adequat de la llengua.
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BL3.7. Explicar els orígens històrics de les llengües d’Espanya i reconéixer les seues varietats
geogràfiques, per a enriquir-se i desenrotllar una actitud respectuosa cap a la diversitat de la llengua
i un entorn plurilingüe i pluricultural.

Bloc 4: Educació literària.
BL4.1. Realitzar lectures d’obres literàries pròximes als seus gustos, triades lliurement o a proposta
del professor, en silenci, en veu alta o participant en dramatitzacions i improvisacions de textos
adequats al nivell, i aplicant-hi, amb supervisió, tècniques expressives i teatrals.

BL4.2. Elaborar un portfolio, amb una selecció de documents i creacions realitzats a partir de
lectures, literàries i no literàries, pròximes als seus interessos i adequades al nivell, de forma
reflexiva i crítica.

BL4.3. Exposar, en suports diversos, orals i escrits, les conclusions crítiques i raonades sobre les
connexions entre la literatura, les arts i la ciència, analitzant i comparant obres, personatges, temes i
tòpics universals, des de l’edat mitjana fins al segle XVIII, en creacions de diferent naturalesa.

BL4.4. Analitzar un corpus de textos literaris, de l’edat mitjana al segle XVIII, seleccionats entorn
d’un tema o tòpic comú, com a forma d’aproximació a la literatura; identificar els trets essencials
del context sociocultural i literari de l’època i les característiques del gènere, i realitzar un
comentari de forma i contingut per a expressar raonadament les conclusions extretes, per mitjà de la
formulació d’opinions personals.

Curs 4t ESO

Bloc 1: Escoltar i parlar.

BL1.1. Participar activament i respectuosament en intercanvis comunicatius, reals o dramatitzats,
especialment en els representatius dels mitjans de comunicació social i dels àmbits professional i
administratiu, sobre temes polèmics de l’actualitat, defenent críticament les pròpies opinions amb
fluïdesa i riquesa lèxica, ajustant el registre, el to i les normes de cortesia a la situació comunicativa
i utilitzant les estratègies d’interacció oral.

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

BL1.3. Interpretar textos orals i audiovisuals de gèneres, tipologies i registres diferents, propis dels
àmbits personal, acadèmic, social, professional i administratiu, especialment periodístics i
publicitaris, analitzant els elements formals i de contingut, la informació no verbal i les convencions
pròpies del gènere, i utilitzant les estratègies de comprensió oral adequades al text i al propòsit de
l’escolta, per a construir-se una opinió crítica.

BL1.4. Produir de forma oral, amb el suport de les TIC i la supervisió del professor, textos formals
dels àmbits acadèmic, social i professional i administratiu, amb especial atenció als gèneres
periodístics i publicitaris dels mitjans de comunicació, de temes polèmics relacionats amb el
currículum i l’actualitat, utilitzant les estratègies d’expressió oral i els elements no verbals adequats
a la situació comunicativa i a l’objectiu proposat, ajustant el registre al grau de formalitat i aplicant
les propietats textuals i l’expressivitat adequada, per a millorar les seues habilitats lingüístiques i
estructurar el pensament.
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BL1.5. Avaluar, de manera autònoma, les produccions orals pròpies i dels companys, atenent la
quantitat, qualitat, rellevància, pertinència i claredat i les normes de prosòdia, per a progressar en la
competència comunicativa oral.

BL1.6. Buscar i seleccionar informació sobre els entorns laborals, professions i estudis vinculats als
coneixements del nivell educatiu; analitzar els coneixements, habilitats i competències necessaris
per al desenrotllament, i comparar-les amb les seues pròpies aptituds i interessos, per a generar
alternatives davant de la presa de decisions vocacionals.

Bloc 2: Llegir i escriure

BL2.1. Interpretar textos escrits dels àmbits personal, acadèmic, social, professional i administratiu,
amb especial atenció als gèneres periodístics informatius i d’opinió, als textos publicitaris dels
mitjans de comunicació de masses i als textos dels àmbits professional i administratiu, a través de
l’anàlisi dels elements formals i de contingut propis del nivell acadèmic, utilitzant les estratègies de
comprensió lectora adequades al text i a l’objectiu de la lectura, per a construir el significat global
del text.

BL2.2. Planificar i escriure, amb adequació, coherència, cohesió, correcció ortogràfica i gramatical i
lèxica del nivell educatiu, textos, en suports diversos, dels àmbits personal, acadèmic, social,
professional i administratiu, de diverses tipologies, centrant-se en els gèneres periodístics
informatius i d’opinió, en textos publicitaris amb sentit creatiu i estètic i en textos dels àmbits
professional i administratiu amb ajuda de models, aplicant-hi les estratègies del procés d’escriptura i
utilitzant un llenguatge no discriminatori.

BL2.3. Avaluar, amb autonomia, els textos escrits propis o aliens com a part del procés de revisió de
l’escriptura, identificant els errors d’adequació, coherència, cohesió i correcció del nivell educatiu i
resolent els dubtes de forma autònoma, amb l’ajuda de diccionaris impresos o digitals i altres fonts
de consulta.

BL2.4. Sintetitzar textos orals i escrits argumentatius utilitzant esquemes, taules, mapes conceptuals
i resums; seleccionant les informacions essencials, i generalitzant informacions relacionades i
elaborant un text coherent i cohesionat que no reproduïsca literalment parts del text original ni
incloga interpretacions personals, per a usar la informació amb finalitats diverses segons la situació
de comunicació.

BL2.5. Realitzar, amb sentit crític i creativitat, tasques o projectes de treball individuals o
col·lectius, amb autonomia, sobre temes del currículum (amb especial interés per les obres
literàries) o sobre temes socials, científics, culturals, professionals i literaris motivadors per a
l’alumnat, seguint les fases del procés d’elaboració d’un projecte de treball, contrastant la
informació, citant-ne adequadament la procedència i incloent-hi la bibliografia i la bibliografia web,
i fent una previsió de recursos i temps ajustada als objectius proposats; adaptar-lo a canvis i
imprevistos transformant les dificultats en possibilitats; avaluar amb ajuda de guies el procés i el
producte final, i comunicar de forma personal els resultats obtinguts.

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

file8a60934292d5ab0a94a76479411487.odt Pàgina 96 de 138



BL2.7. Realitzar amb autonomia, de forma eficaç, tasques o projectes; tindre iniciativa per a
emprendre i proposar accions sent conscient de les seues fortaleses i debilitats; mostrar curiositat i
interés durant el desenrotllament, i actuar amb flexibilitat buscant per iniciativa pròpia solucions
alternatives.

Bloc 3: Coneixement de la llengua

BL3.1. Identificar les distintes categories gramaticals que componen un text, propi o alié, i establir
la concordança entre estes; classificar-les; analitzar-les morfològicament; reconéixer el paper
gramatical, sintàctic i semàntic que exerceixen en el discurs, i utilitzar-les correctament, per a
avançar en la comprensió i creació correcta de textos propis dels àmbits periodístic, professional i
administratiu.

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

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

BL3.4. Explicar els distints nivells de significat de paraules i expressions identificant l’ús
connotatiu i denotatiu de la llengua per a captar el sentit global d’un text; aplicar l’ús connotatiu i
denotatiu de la llengua en l’elaboració de textos.

BL3.5. Identificar l’estructura i els nexes propis d’oracions coordinades, juxtaposades i d’oracions
subordinades substantives, adjectives, adverbials pròpies i d’implicació lògica, i analitzar-les
morfosintàcticament, per a, de forma autònoma, expressar-se i redactar textos dels àmbits,
professional i administratiu amb major correcció i propietat.

BL3.6. Reconéixer les propietats textuals en textos dels àmbits periodístics, laboral i administratiu, i
aplicar-les al comentari pragmàtic, per a compondre textos orals i escrits amb adequació, coherència
i cohesió.

BL3.7. Explicar el marc jurídic de les llengües cooficials a la Comunitat Valenciana, així com
establir els trets de la varietat estàndard, reconeixent la importància de l’existència d’una norma de
la llengua com a element de cohesió cultural.

Bloc 4: Educació literària.

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

BL4.2. Elaborar un portfolio, amb una selecció de documents i creacions realitzats a partir de
lectures, literàries i no literàries, pròximes als seus interessos i adequades al nivell, de forma
reflexiva i crítica.

BL4.3. Exposar, en suports diversos, orals i escrits, les conclusions crítiques i raonades sobre les
connexions entre la literatura, les arts i la ciència, analitzant i comparant obres, personatges, temes i
tòpics universals, del segle XIX fins a l’actualitat, en creacions de diferent naturalesa (cine, música,
pintura, textos literaris i dels mitjans de comunicació, etc.)
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BL4.4. Analitzar un corpus de textos literaris, del segle XIX a l’actualitat, seleccionats entorn d’un
tema o tòpic comú, com a forma d’aproximació a la literatura, identificant els trets essencials del
context sociocultural i literari de l’època i les característiques del gènere i realitzant un comentari de
forma i contingut per a expressar raonadament les conclusions extretes, per mitjà de la formulació
d’opinions personals.

Curs 1r Batxillerat

Bloc 1: Escoltar i parlar.

BL1.1. Analitzar els elements de la situació comunicativa, les propietats textuals i la informació no
verbal de textos orals expositius i argumentatius, propis de l’àmbit acadèmic i de divulgació
científica, cultural i dels gèneres periodístics, informatius i d’opinió, procedents dels mitjans de
comunicació social, utilitzant les estratègies de comprensió oral i tècniques de retenció de la
informació per a sintetitzar el contingut per escrit i reflexionar críticament.

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

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

Bloc 2: Llegir i escriure.

BL2.1. Interpretar textos expositius i argumentatius especialitzats de l’àmbit acadèmic, periodístic i
publicitari a través de l’anàlisi dels elements de la situació comunicativa i de les característiques
pròpies del tipus de text i del gènere, aplicant les estratègies de comprensió lectora, amb la finalitat
de sintetitzar el contingut i interpretar-los críticament.

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

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

BL2.4. Realitzar projectes d’investigació acadèmica amb sentit crític i creativitat, sobre temes del
currículum o de l’actualitat, seguint les fases del procés d’elaboració d’un projecte d’investigació,
per a obtindre com a producte final un text escrit adequat, coherent, cohesionat, amb correcció, amb
un lèxic precís i especialitzat, en el qual predominen les seqüències textuals expositives i
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argumentatives i que respecte les normes de presentació de treballs escrits, contrastant les fonts
d’informació i detallant les referències bibliogràfiques.

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

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

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

Bloc 3: Coneixement de la llengua.

BL3.1. Caracteritzar morfològicament, sintàcticament i semànticament les categories gramaticals
flexives per a identificar-ne les formes, funcions i significats, utilitzant la terminologia gramatical
adequada en l’explicació lingüística; aplicar les regles gramaticals de concordança entre les paraules
per a usar correctament la llengua; explicar els procediments morfològics de formació de paraules
(derivació, composició, parasíntesi), per a enriquir el vocabulari i millorar la producció de textos.

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

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

BL3.4. Explicar l’origen i evolució de les distintes llengües d’Espanya i les seues principals
varietats diatòpiques; analitzar els seus trets característics a través de manifestacions orals i escrites,
de forma progressivament autònoma, per a reconéixer en produccions lingüístiques de contextos
formals i no formals la diversitat lingüística com a part del patrimoni cultural del nostre país.

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

Bloc 4: Educació literària.

BL4.1 Analitzar críticament textos lírics, narratius, dramàtics i didàctics, en prosa i en vers,
d’autoria masculina o femenina, per a explicar l’evolució diacrònica de les formes literàries des de
l’edat mitjana fins al segle XIX, per mitjà de la realització de treballs de síntesi, creatius i
documentats, que presenten la literatura com un producte lligat al seu context històric i cultural,
capaç d’acostar-nos a altres mons i pensaments.
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BL4.2 Interpretar, utilitzant les tècniques del comentari literari, obres completes o fragments de
l’edat mitjana al segle XIX, justificant la vinculació del text amb el seu context, la pertinença a un
gènere literari determinat, analitzant la forma i el contingut, descobrint la intenció de l’autor i
reconeixent l’evolució de temes i tòpics en relació amb altres disciplines; i expressar raonadament
les conclusions extretes per mitjà de l’elaboració de textos estructurats, orals o escrits.

Curs 2n Batxillerat

Bloc 1: Escoltar i parlar.

BL1.1. Analitzar els elements de la situació comunicativa, les propietats textuals i la informació no
verbal de textos orals expositius i argumentatius procedents dels àmbits acadèmic, periodístic i
publicitari, professional i empresarial, utilitzant les estratègies de comprensió oral i les tècniques de
retenció de la informació per a extraure i sintetitzar el contingut, oralment o per escrit; relacionant
tots els aspectes globals del discurs, interpretant-lo de manera crítica i utilitzant alternatives
inclusives a idees discriminatòries.

BL1.2. Elaborar presentacions orals ajustades al propòsit, el contingut i la situació comunicativa,
sobre temes de caràcter acadèmic o de l’actualitat social, científica o cultural, utilitzant fonts
d’informació diverses i amb suport de les TIC, el lèxic tècnic adequat, seguint les fases del procés
d’elaboració de les exposicions orals; exposar-les utilitzant les estratègies i recursos d’expressió
oral del nivell educatiu.

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

Bloc 2: Llegir i escriure.

BL2.1. Descriure, amb el metallenguatge adequat, les propietats textuals de textos expositius i
argumentatius escrits dels àmbits acadèmic, periodístic, professional i administratiu, analitzant els
elements formals i de contingut amb ajuda de guies i la reflexió dialogada, resumint el contingut i
relacionant estes característiques expressives amb el sentit global del text.

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

BL2.3. Escriure textos de l’àmbit professional i administratiu, amb adequació, coherència, cohesió i
correcció, aplicant els coneixements sobre les característiques de cada gènere textual i les
estratègies del procés de producció escrita.

BL2.4. Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius, descrivint accions, recursos
materials, terminis i responsabilitats per a aconseguir els objectius proposats; adequar el pla durant
el desenrotllament considerant diverses alternatives per a transformar les dificultats en possibilitats;
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avaluar el procés i el producte final, i comunicar de forma creativa els resultats obtinguts amb el
suport dels recursos adequats.

BL2.5. Realitzar projectes d’investigació acadèmica amb sentit crític i creativitat, sobre temes del
currículum (amb especial incidència en els temes, obres i autors literaris) o de l’actualitat que
generen opinió, seguint les fases del procés d’elaboració d’un projecte d’investigació, per a obtindre
com a producte final un text escrit argumentatiu adequat, coherent, cohesionat, amb correcció, amb
un lèxic precís i especialitzat, i que respecta les normes de presentació de treballs escrits.

BL2.6. Gestionar amb autonomia, de forma eficaç, tasques o projectes; fer propostes creatives i
confiar en les seues possibilitats; mostrar energia i entusiasme durant el desenrotllament; prendre
decisions raonades assumint riscos, i responsabilitzar-se de les pròpies accions i de les seues
conseqüències.

BL2.7. Organitzar un equip de treball distribuint responsabilitats i gestionant recursos perquè tots
els seus membres hi participen i aconseguisquen les metes comunes, influir positivament en els
altres generant implicació en la tasca i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i
discrepàncies actuant amb responsabilitat i sentit ètic.

BL2.8. Realitzar projectes de treball individuals i en equips cooperatius, sobre temes del currículum
(amb especial interés per les obres literàries) o sobre temes socials, científics i culturals, buscant i
seleccionant informació en mitjans digitals de forma contrastada; editar continguts per mitjà
d’aplicacions informàtiques d’escriptori o servicis de la web, i col·laborar i comunicar amb altres
filtrant i compartint informació i continguts digitals de forma segura i responsable.

Bloc 3: Coneixement de la llengua.

BL3.1. Identificar la tipologia i funcions de les categories gramaticals no flexives per a usar
correctament la llengua i explicar els procediments de formació de paraules, atenent el significat
dels principals prefixos i sufixos, especialment aquells que procedeixen del llatí i grec, i la
transcategorització per a, aplicant els coneixements adquirits, enriquir el vocabulari actiu i millorar
la producció de textos.

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

BL3.3. Explicar els distints nivells de significat de les paraules o expressions del discurs oral o
escrit, en funció de la intenció comunicativa del text en què apareixen, per a interpretar-lo
adequadament; així com fer un ús connotatiu o denotatiu de la llengua, de forma progressivament
autònoma, per a enriquir el vocabulari actiu i millorar la producció de textos.

BL3.4. Analitzar les propietats textuals i la intertextualitat per mitjà del comentari pragmàtic de
textos expositius i argumentatius procedents dels àmbits acadèmic, periodístic, professional i
empresarial, per a interpretar i valorar discursos orals i escrits; i aplicar els coneixements obtinguts
per a millorar l’expressió oral i escrita.

Bloc 4: Educació literària

BL4.1. Reconéixer l’evolució diacrònica i cultural de les tendències, autors i obres dels grans
moviments literaris del segle XX analitzant críticament textos lírics, narratius, dramàtics i didàctics,
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en prosa i en vers, d’autoria masculina o femenina; i realitzar treballs de síntesi, creatius i
documentats, que presenten la literatura com un producte lligat al seu context històric i cultural,
capaç d’acostar-nos a altres mons i pensaments.

BL4.2. Interpretar, utilitzant les tècniques del comentari literari, obres completes o fragments de la
literatura del segle XX a l’actualitat, justificant la vinculació del text amb el seu context, la
pertinença a un gènere literari determinat, analitzant la forma i el contingut, descobrint la intenció
de l’autor i reconeixent l’evolució de temes i tòpics en relació amb altres disciplines; i expressar
raonadament les conclusions extretes per mitjà de l’elaboració de textos estructurats, orals o escrits.

BL4.3. Desenrotllar per escrit un tema de la història de la literatura, realitzant una investigació
prèvia que incloga la consulta de diverses fonts, exposant les conclusions amb rigor, claredat i
coherència, adoptant un punt de vista crític i personal, utilitzant les TIC per a obtindre informació
veraç i citant les fonts consultades.

5.2 Instruments d’avaluació

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

– Interpel·lació directa a l’aula: enquestes, qüestionaris i posades en comú.
– Observació sistemàtica a l’aula: intervencions a classe, realització de les tasques i

realització del quadern.
– Lectures (preceptives i voluntàries).
– Proves objectives específiques (orals i escrites).
– Elaboració de resums i esquemes.
– Treballs optatius de recerca i aprofundiment.
– Exposicions orals.
– L’autoavaluació i la coavaluació: la informació que l’aprenent mateix ens proporciona

sobre el seu treball i la percepció que en té de l’ensenyant i dels seus companys/es.
– Treballs d’escriptura creativa.
– Treballs creatius sobre les lectures: murals, vídeos, presentacions digitals, còmic,

monòlegs, dramatitzacions...

5.3 Criteris de qualificació

L’avaluació contínua i individualitzada pressuposa l’observació sistemàtica dels processos
d’interacció que s’esdevenen a l’aula i la voluntat d’afinar l’adequació de les programacions i de les
metodologies a les necessitats dels alumnes. Els criteris d’avaluació es refereixen als tres tipus de
continguts: conceptuals, procedimentals i actitudinals, i es concreten així:
1r i 2n d’ESO

Exàmens de continguts 50,00%

Exàmens o treballs del llibre de lectura 20,00%

Activitats i llibreta 10,00%
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Expressió oral 10,00%

Actitud 10,00%

3r i 4t d’ESO

Exàmens de continguts 60,00%

Exàmens o treballs del llibre de lectura 20,00%

Activitats i actitud 10,00%

Expressió oral 10,00%

Quant a l'avaluació dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu o de compensació
educativa el professorat podrà realitzar adaptacions curriculars que s'aparten significativament dels
continguts, seguint sempre les recomanacions del Departament d'Orientació.

1r de BATXILLERAT

Exàmens de continguts 70,00%

Exàmens o treballs del llibre de lectura 20,00%

Activitats i actitud 10,00%

2n de BATXILLERAT

Exàmens de continguts 70,00 %

Exàmens o treballs del llibre de lectura 20,00 %

Activitats i actitud 10,00%
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A final de curs els alumnes de Batxillerat suspesos faran un examen de recuperació només dels
continguts. Si aproven aquest examen de recuperació, la nota màxima que es pot traure serà un 5.
L’examen de recuperació comptarà el 80% i l’altre 20% serà la nota de lectura del curs.
En la nota de la 3a avaluació el percentatge de lectura es traurà a partir de la nota mitjana de les tres
lectures del curs; a més, si l'alumne llig una lectura voluntària proposada pel departament i l'aprova,
incrementarà la nota final fins a mig punt, segons la nota que tinga a l’examen:
5 > 0,1 6 > 0,2 7 > 0,3 8 > 0,4 9/10 > 0,5
Tant les lectures voluntàries com les obligatòries es podran avaluar mitjançant:
1-Exàmens que constaran d’un test de preguntes veritable/fals i preguntes a desenvolupar. Si
l’alumne no contesta les preguntes de desenvolupar, no se li corregirà tampoc les preguntes del test i
tindrà un 0 a l’examen.
2-Exàmens de preguntes a desenvolupar o contestar breument.
3-Treballs creatius com presentacions en suport digital, dramatitzacions, murals, monòlegs,
tertúlies...

En l'elaboració dels exàmens de continguts es tindrà en compte la combinació de diversos tipus de
preguntes - tasques: les preguntes de resposta tancada responen al format de l'elecció múltiple, en
què només una opció és correcta i la resta es consideren errònies; les preguntes de resposta
semiconstruïda inclouen diverses preguntes de resposta tancada dicotòmiques o sol·liciten a
l'alumnat que complete frases o que relacione diferents termes o elements; les preguntes de
resposta construïda exigeixen el desenvolupament de procediments, aquest tipus de qüestions
preveu la necessitat d'obtenir una producció única, encara que podria expressar-se de diferents
maneres i descriure's diferents camins per arribar-hi, tant els procediments com els resultats han de
ser valorats; les preguntes de resposta oberta que admeten respostes diverses que, fins i tot sent
correctes, poden diferir d'uns alumnes a uns altres.
Per tal d'avaluar les proves d'expressió oral s'elaboraran diferents rúbriques on es valorarà:
Correcció lingüística:
a) Pronunciació: finals consonàntics, fricatives, laterals, vocalisme, enllaços...
b) Lèxic: barbarismes, imprecisions...
c) Morfosintaxi: concordances, connectors, pronominalització…
Claredat en l’expressió: articulació, volum, ritme, repeticions, rectificacions…
Força expressiva: manteniment de l’atenció, entonació, expressivitat, gesticulació...
Contingut de l’expressió: adequació al context, coherència i cohesió, estructura textual, claredat
d’idees, ordenació de les idees, selecció de les idees...
Observacions: preparació prèvia, seguiment de les instruccions del professor…

-
- En tots els exàmens, proves o treballs escrits es descomptarà per faltes d’ortografia. Es

descomptarà 0,05 per cada falta i 0,1 per castellanisme, fins a un màxim de 2 punts.
- En 1r d’ESO es descomptaran les faltes d’un fragment de 75 paraules.
- En 2n d’ESO es descomptaran les faltes d’un fragment de 100 paraules.
- En 3r d’ESO es descomptaran les faltes d’un fragment de 125 paraules.
- En 4t d’ESO es descomptaran les faltes d’un fragment de 150 paraules.
- En Batxillerat es descomptaran les faltes d’un fragment de 200 paraules.
-
- es descomptaran les faltes d’un fragment de 100 paraules.
- En 3r d’ESO es descomptaran les faltes d’un fragment de 125 paraules.
- En 4t d’ESO es descomptaran les faltes d’un fragment de 150 paraules.
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- En Batxillerat es descomptaran les faltes d’un fragment de 200 paraules.

Si en una prova, tant ordinària com extraordinària, observem que un alumne està copiant o ha
copiat, li retirarem l’examen i li correspondrà una nota de 0 en eixa prova. Aquesta acció també
afectarà negativament a la nota d’actitud de l’avaluació. A més, se li comunicarà a l’equip docent i
a la família de l’alumne.
A l’hora de traure la nota de l’avaluació final i extraordinària d’un alumne, s’arredoniran els
decimals a partir de 5 dècimes cap a la nota numèrica superior. Aquest arredoniment només
s’aplicarà a l’avaluació final.

5.4 Convocatòries extraordinàries i exàmens per a pendents.
Convocatòria extraordinària de juny/juliol
Els alumnes que no superen l’assignatura a juny podran presentar-se a la prova extraordinària on
entraran els continguts impartits durant el curs i les lectures obligatòries (en els casos en què la nota
mitjana de les tres lectures de juny estiguera suspesa). L’estructura de la prova i la puntuació serà la
mateixa que durant el curs, però com que l’alumne no ha d’entregar ni la llibreta ni cap treball, ni
tampoc es guarda la nota d’actitud del curs, l’examen de continguts valdrà 80% i les lectures 20%.
Si un alumne té les lectures aprovades a juny, se li guardarà aquesta nota; per tant, només haurà
d’examinar-se de l’examen de continguts, el qual valdrà el 80% de la nota final.

Pendents d'ESO
Per a alumnes de 2n d’ESO que porten pendent el Valencià de 1r d’ESO, si aproven la 1a avaluació
o la 2a avaluació del curs actual, es considerarà que recuperen la pendent.
Per a alumnes de 3r i 4t d’ESO que porten pendent el Valencià de cursos anteriors, han d’aprovar la
1a i la 2a avaluació del curs actual per recuperar la pendent.
Si d’aquesta manera l’alumne no la recupera, tindrà una altra oportunitat en la convocatòria
extraordinària de pendents, dijous 7 d’abril a les 14:10 h., a les aules de Valencià.
En el cas que l’alumne suspenga aquest examen, pot aprovar l’assignatura pendent si aconsegueix
aprovar, en l’avaluació final l’assignatura actual.
L’alumne que suspèn a juny farà, a la prova extraordinària de juliol, un examen de cada assignatura
pendent més el del curs actual.
Pendents de Batxillerat
Els alumnes pendents de 1r de Batxillerat, a causa de l’excepcionalitat del curs passat, podran
aprovar l’assignatura en un examen que tindrà lloc el 15 de desembre a les 14:10 h. a l’aula VAL1.
En cas que no aprovara en aquesta convocatòria extraordinària, podrà tornar a examinar-se de tota
la matèria el dia 16 de març a les 14:10h.,  a les aules de valencià.

5.5 Activitats de reforç i ampliació.
Les activitats plantejades en les diferents unitats estan seqüenciades de menor a major grau de
dificultat. D’aquesta manera les primeres activitats són de reforç, es tracta d’exercicis bàsics i
senzills que permeten als alumnes assolir millor els continguts de la unitat. El professor aportarà
fitxes amb activitats adaptades per a aquells alumnes que ho necessiten.
Les activitats d’ampliació van adreçades a l’alumnat amb més capacitat. Aquests exercicis
presenten un grau de complexitat més elevat i estan destinades a ampliar els continguts treballats en
el bloc corresponent, en què l’alumnat haurà de reflexionar o cercar informació sobre algun aspecte
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concret. A més, estan relacionades amb estratègies d’autoaprenentatge i amb l’ús de les tecnologies
de la informació i la comunicació.

6. Mesures d’atenció a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu o
amb necessitat de compensació educativa.
Els currículums han d'adaptar-se en la mesura que es puga a les necessitats concretes de tots els
alumnes, fonamentalment d'aquells que necessiten reforços i ajudes especials.
Cada vegada és més freqüent la diversitat del nostre alumnat. A les diferències en la motivació, a la
diversitat en les seues capacitats personals, a les diferències de coneixements i destreses, a la seua
diferent extracció social i cultural, cal afegir el gran percentatge d'alumnes immigrants que
desconeixen totalment les llengües oficials. El repte del sistema és mantenir l'equilibri entre garantir
uns aprenentatges comuns per a tots i assegurar l'atenció a la diversitat dels alumnes. És per això
que l’adaptació dels materials als diferents ritmes d’aprenentatge, motivacions i interessos de
l’alumnat han de ser presents en cadascun dels apartats de les unitats temàtiques, han d’oferir una
diversitat d’activitats amb diferent grau de dificultat, cosa que farà variar de manera sistemàtica les
activitats individuals, de parella, de grup, orals o escrites que facilitaran la integració de tots els
alumnes des dels seus diversos interessos, motivacions i capacitats d’aprenentatge. En cada unitat
s’han de proposar activitats de diferent grau de dificultat segons el nivell, el ritme d’aprenentatge i
la capacitat de comprensió.
La igualtat d’oportunitats s’ha de preveure transversalment en el currículum mitjançant la
realització de les adaptacions pertinents d’acord amb les característiques particulars de l’alumnat i
del centre. La finalitat fonamental del procés educatiu és la construcció del coneixement de
l’alumnat. La situació de partida dels alumnes no és la mateixa i aquest fet ha deixat de veure’s com
una rèmora per esdevenir un dels punts centrals de l’estratègia assumida per tot projecte educatiu.
S’ha d’intentar fer un seguit de propostes molt plurals, tant de materials com d’activitats
d’aprenentatge. La selecció de continguts implica acceptar que l’alumne construeix el seu
coneixement a partir del que ja sap. Els professors hauran d’acudir no sols a exercicis, sinó també a
estratègies de treball individual i col·lectiu que li permeten crear les condicions necessàries per tal
que el procés siga realitzat.
El context social i l’evolució psicològica de l’alumnat amb totes les seues diferències (edat, sexe,
comportament, relacions amb l’entorn) determinen una diversitat lògica i palpable en el grup. El
tractament d’aquesta heterogeneïtat és un dels pilars més importants en què es basa l’Educació
Secundària Obligatòria i que afecta sobretot l’àrea de Llengua. En aquesta programació s’ha
plantejat l’àrea de Valencià, llengua i literatura, a partir d’una sèrie de criteris que detallem tot
seguit:
1. S’ha partit d’una tipologia textual diversa segons la forma (textos narratius, descriptius i
expositius), la intenció comunicativa (informar, convéncer, incitar, persuadir) i diferents àmbits d’ús
(acadèmics, quotidians, mitjans de comunicació, laborals).
2. Es combinen treballs col·lectius i individuals per tal que l’alumnat conega l’estructura i els
avantatges d’uns i d’altres.
3. S’ha tingut present la finalitat pràctica de l’ensenyament de la llengua i els diversos contextos
culturals de l’alumnat des dels més pròxims (el còmic, l’ordinador, la televisió, el vídeo) fins als
que poden resultar-li més llunyans (textos literaris complexos).
4. Els continguts estan pensats per tal que l’alumnat puga revisar els coneixements ja treballats i
arribar a l’adquisició de nous aprenentatges.
5. La majoria de les activitats plantejades per a l’adquisició de les quatre habilitats bàsiques (llegir,
escriure, parlar i escoltar) i l’ajuda i la intervenció del professorat afavoriran l’avaluació formativa
de l’alumnat.
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6. El gran nombre d’activitats d’aquesta etapa facilita que en una part del temps escolar el
professorat puga establir plans de treball individual o col·lectiu sobre continguts i problemes
diversos (d’ortografia, gramàtica, redacció...) encara no resolts.

El professorat tindrà en compte sempre la diversitat de l’alumnat fins al punt que podrà realitzar
adaptacions curriculars que s’aparten significativament dels continguts i criteris d’avaluació del
currículum. Aquestes adaptacions s’adreçaran a alumnes amb més necessitats educatives especials.
Per tant, quan siga necessari, s’hauran d’adequar els continguts de l’àrea, eliminar o incloure
determinats continguts i modificar els criteris d’avaluació.
D’aquesta manera, s’hi pot aconseguir que els alumnes assolisquen les capacitats generals pròpies
de l’etapa d’acord amb les seues possibilitats.

Pel que fa a la programació s’han tingut en compte aquells continguts en què els alumnes mostren
un nivell menys homogeni. Aquest és el cas de la comprensió lectora o de l’ortografia. El nivell de
comprensió lectora pot variar molt d’uns alumnes a uns altres. Per això hi ha d’haver un vocabulari
bàsic de cada lectura i una sèrie d’activitats que permeten assegurar un nivell mínim per a tots els
alumnes i un grau de dificultat prou ampli per atendre la diversitat de l’alumnat. A més, el ventall
de temes de les lectures serà bastant variat: temes juvenils, fantàstics, heroics, cívics... El nivell de
correcció ortogràfica tampoc no sol ser homogeni i sol presentar gran varietat entre uns alumnes i
uns altres. S’hi farà l’aplicació flexible segons la intensitat que cada alumne requerisca, a través de
les activitats que els hi proposem.

L’atenció a la diversitat es preveu també en la metodologia i en les estratègies didàctiques concretes
que s’aplicaran a l’aula. Aquestes estratègies afecten principalment l’ensenyament del lèxic, de
l’expressió oral i de l’expressió escrita. Quant a l’ensenyament del lèxic es parteix dels usos reals
dels alumnes. Es tracta de respectar els usos i les diferències individuals i d’anar buscant a través
seu registres apropiats a diferents usos comunicatius. D’altra banda, s’hi tindrà en compte els
diversos usos socials de la llengua mitjançant una sèrie d’activitats de diferent grau de dificultat.
Referent a l’expressió oral i escrita, es proposa una atenció més individualitzada de les dificultats
específiques que presente cada alumne. Es proposa la creació d’un ambient de socialització que
permeta la correcció col·lectiva dels exercicis orals individuals, la intervenció en debats i els
treballs en grup. Tots aquests recursos poden permetre al professorat de l’àrea atendre de manera
pràctica les necessitats educatives dels seus alumnes, que sempre han estat i seran diverses.

6.1 Reforços

El Departament de Valencià no disposa d’aquest recurs per al curs 21/22.
La dinàmica que se seguiria per tal d’impartir la docència en aquestes hores seria la següent: el
professor que reforça entraria a l’aula on s’imparteix la classe a tot el grup, i el professor titular, que
ho hauria previst, repartiria les funcions docents entre tots dos. El fet de comptar amb dos
professors a l’aula ha de permetre una supervisió més intensa del treball a l’aula així com una millor
efectivitat en activitats de grup i una major inclusió de l’alumnat amb necessitats educatives
especials o de suport específic. El professor que rebera el suport ho tindria en compte a l’hora de
programar les diferents activitats en la seua programació d’aula.
En el cas del treball de l’expressió oral a l’aula, podria resultar més operatiu migpartir la classe en
dos segments. Cada professor s’ocuparia d’un dels segments de la classe. La partició es realitzaria
en dues meitats iguals en nombre d’alumnes, i mai en funció del nivell o d’altres circumstàncies, ja
que es pretén que la inclusivitat siga sempre respectada. Aquesta segona organització dependrà
sempre de la disponibilitat de recursos que la facen possible, especialment pel que fa a l’espai físic,
amb els recursos informàtics si s’escau,  per a l’activitat.
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6.2 Programa Intensiu de Llengües Oficials (PILO)

6.2.1.  Descripció

Aquest programa va adreçat a alumnes que s'acaben d’incorporar al sistema educatiu valencià
(Nivell 0-1) i desconeixen les llengües oficials; i a alumnes que encara no han assolit un nivell
acceptable (2-5) de comprensió i expressió per a ser atesos en les classes normals de castellà/
valencià amb reforços.

6.2.2. Objectius

6.2.2.1. Objectiu general

Facilitar l’aprenentatge del valencià d’una manera gradual i seqüenciada perquè aconseguisquen un
nivell de competència lingüística que els permeta entendre’l i comunicar-s’hi.

6.2.2.2. Objectius específics

- Identificar les paraules claus d’un missatge.
- Conèixer el significat i l’escriptura del lèxic bàsic.
- Entendre frases senzilles.
- Llegir un text expressivament.
- Comprendre els textos treballats a classe.
- Produir missatges breus i comprensibles.
- Utilitzar les normes ortogràfiques bàsiques.
- Participar en activitats on es treballe la llengua oral i que impliquen comunicació amb els
companys.
- Conéixer i respectar hàbits i normes de convivència del centre.
- Acceptar les llengües i la cultura d’acollida.

6.2.3. Continguts i seqüenciació

Nivell 0-1

CONTINGUTS SEQÜENCIACIÓ
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Diccionari visual:
-La classe
-Els colors
-El cos
-La família
-Els vestits
-La casa
-El menjar
-Les botigues
-La ciutat
-Els oficis
-Els animals
-Els vehicles
-Accions
-Situacionals

TEMA 1: Benvinguts
Presentació, salutació i comiat.
Les nacionalitats.
L’alfabet.
Els verbs ser i venir.

TEMA 2: L’institut i la classe.
L’horari. Els dies de la setmana. Els mesos de
l’any.
Les vocals
Els nombres.
L’article i l’apostrofació.

TEMA 3: El nostre cos
La descripció dels companys.
El verb tenir.
L’adjectiu.
Sinònims i antònims
La síl·laba

1a Avaluació
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TEMA 4: La roba
Ús de c i ç
Els colors
Les estacions
Els verbs portar i posar

TEMA 5: La família
El gènere i el nombre
Els determinants possessius

TEMA 6: La casa
Els determinants demostratius
Els adverbis de lloc: dins, fora, davall, davant,
darrere...
El verb viure

TEMA7: El menjar i les botigues
Ús de g/j i tg/tj
Els verbs menjar, comprar i vendre
Els adverbis de temps: Hui, ahir, demà…

2a  Avaluació

TEMA 8: La ciutat
Els verbs anar i circular
El verb: passat, present i futur
Els elements de l’oració
Els adverbis de quantitat: molt, poc, gens

TEMA 9: Els oficis
Els verbs voler, treballar i servir.
Els pronoms personals forts

TEMA 10: Les festes.
El calendari
El verb celebrar
L’accentuació

3a  Avaluació

Nivell 2-3

CONTINGUTS SEQÜENCIACIÓ
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TEMA 1: Qui ets?
Presentació, salutació i comiat.
Les nacionalitats. Els gentilicis
L’ordre alfabètic
Els verbs ser, venir i dir-se.

TEMA 2: On estudies?
La classe i l’institut
L’horari. Els dies de la setmana. Els mesos de
l’any.
Les vocals
Els nombres.
L’article i l’apostrofació.

TEMA 3: Com ets?
La descripció dels companys.
El verb tenir.
L’adjectiu.
Sinònims i antònims
La síl·laba

1a Avaluació

TEMA 4: Com et vistes?
Ús de c i ç
Els colors
Les estacions
Els verbs portar i posar

TEMA 5: Amb qui vius?
La família
El gènere i el nombre
Els determinants possessius

TEMA 6: On vius?
La casa
Ús de c/q i de g/gu
Els determinants demostratius
Els adverbis de lloc: dins, fora, davall, davant,
darrere...
El verb viure

TEMA7: Què t’agrada menjar?
El menjar i les botigues
Els verbs menjar, agradar, comprar i vendre
Els adverbis de temps: Hui, ahir, demà...

2a  Avaluació
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TEMA 8: Per on vas?
Els vehicles
Els verbs anar i circular
El verb: passat, present i futur
Els elements de l’oració
Els adverbis de quantitat: molt, poc, gens

TEMA 9: Per a què ho vols?
Els oficis.
Les ferramentes
Els verbs voler, treballar i servir.
Els pronoms personals forts

TEMA 10: Què celebres?
Les festes
El calendari
El verb celebrar
L’accentuació

3a  Avaluació

Nivell 4-5

Els alumnes d’aquest nivell reforçaran els conceptes que estiguen explicant-se en l’assignatura de
valencià. Fonamentalment es treballarà la comprensió de textos, llibres de lectura...

6.2.4. Avaluació

Els alumnes del nivell 0-1 amb desconeixement de les dues llengües oficials tindran un butlletí
especial perquè durant els primers mesos és possible que no puguen ser avaluats de les diferents
matèries .

APRENENTATGE LLENGÜES
CLASSES DE SUPORT DE LLENGÜES 

Cal que millore (2)  / Acceptable (5)  /  Satisfactori (7)  /  Molt satisfactori (9)

VALENCIÀ/ CASTELLÀ/

COMPRENSIÓ ORAL/COMPRENSIÓN ORAL   

- Interpreta el llenguatge no verbal segons el context./Interpreta el lenguaje no verbal según el

contexto.
  

- Identifica les paraules clau d’un missatge./Identifica las palabras clave de un mensaje.   

- Entén ordres i frases senzilles./Entiende órdenes y frases sencillas.   

- Entén tot tipus de missatges orals./Entiende todo tipo de mensajes orales.   

EXPRESSIÓ ORAL/EXPRESIÓN ORAL   

file8a60934292d5ab0a94a76479411487.odt Pàgina 112 de 138



- Reprodueix estructures bàsiques./Reproduce estructuras básicas.   

- Produeix missatges breus i comprensibles./Produce mensajes breves y comprensibles.   

- Llegeix un text expressivament./Lee un texto expresivamente.   

- Expressa missatges amb correcció./Expresa mensajes con corrección.   

COMPRENSIÓ ESCRITA/COMPRENSIÓN ESCRITA   

- Identifica les grafies amb el seu valor sonor./Identifica las grafías con su valor sonoro.   

- Reconeix frases curtes i n’extreu el significat./Reconoce frases cortas y extrae el significado.   

- Comprèn els textos treballats a l’aula./Comprende los textos trabajados en el aula.   

- Comprèn textos senzills autònomament./Comprende textos sencillos autónomamente.   

EXPRESSIÓ ESCRITA/EXPRESIÓN ESCRITA   

- Codifica les grafies per formar paraules./Codifica las grafías para formar palabras.   

- Construeix frases simples./Construye frases simples.   

- Produeix textos molt senzills./Produce textos muy sencillos.   

- Utilitza les normes ortogràfiques bàsiques./Utiliza las normas ortográficas básicas.   

 

Sessions setmanals rebudes/Sesiones semanales recibidas:                                                        VLL _____  / CLL _____

 

CLASSES AMB EL GRUP DE REFERÈNCIA

Es marquen aquells aspectes que cal que millore amb una X, de manera que com més blanc estiga el quadre millor va l’alumne

HÀBITS I ACTITUDS/

HÁBITOS Y ACTITUDES

A.
C. VLL CLL PLE MAT CS

G BG FQ TEC EPV MUS EF REL/
VE   
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1. Assistència, puntualitat i compliment d'horaris. /

Asistencia, puntualidad y cumplimiento de horarios.                

2. Integració i adaptació / Integración y adaptación.                
3. Acceptació de les llengües i la cultura d'acollida. /

Aceptación de las lenguas y la cultura de acogida.                

4. Disposició cap a l'aprenentatge i intercanvi
lingüístic. / Disposición hacia el aprendizaje y el
intercambio lingüístico.                

5. Respecte de les normes de convivència. /

Respeto de las normas de convivencia.                

6. Responsabilitat i autonomia. /

Responsabilidad y autonomía.                

CONCEPTES I PROCEDIMENTS/

CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS               
7. Valoració del diccionari personal (vocabulari específic
de les àrees/matèries) / Valoración del diccionario
personal (vocabulario específico de las áreas/materias.

              

8. Acompliment del treball diari en l’aula /

Cumplimiento de trabajo diario en el aula.

              

9. Acompliment de les tasques assignades per a casa /

Cumplimiento de las tareas asignadas para casa.

              

10. Grau d’assimilació dels continguts del currículum
adaptat /

Grado de asimilación de los contenidos del currículo
adaptado.

              

Sessions setmanals cedides a l’Aula de Compensatòria /

Sesiones semanales cedidas al Aula de Compensatoria
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La resta d’alumnes seran avaluats pels seus professors de valencià tenint en compte el que han
treballat en les classes de suport i en les de l’assignatura.

6.2.5. Materials

Valencià:
Calaixet 2 , Editorial Bromera.
Canyamel 3. Lectures , Editorial Bromera.
Benvinguts 0,1 i 2, Editorial Bromera.
Nexe, Editorial  Casals.
Retalls, Editorial Teide.
Hola! Editorial Eumo
Diccionari en imatges, Editorial SM.
Comencem, Programa d’Educació Compensatòria de la Generalitat de Catalunya.
Camí de Ronda, Edicions l’Àlber.
Diccionaris bàsics de diferents idiomes.
Recursos web per a l'aprenentatge del valencià.

6.2.6. Professores i horaris

Els professors/-es que impartiran el PILO són: M. Teresa Herrero (4h, nivell 0-2), M.Dolores
Iglesias (2h, nivell 2-3) i Vicent Galiana (1h, nivell 4-5).

6.2.7. Activitats extraescolars

Respecte a les activitats extraescolars es podran dur a terme aquelles en les quals no es necessite
transport i es puguen acomplir les mesures marcades per la situació sanitària.
Només s’hi permetran aquelles que afecten un únic grup dins la seua aula o més grups en
instal·lacions municipals que garantisquen les normes de seguretat i higiene, com per exemple, la
possible visita d’algun autor/-a en un determinat grup o en diversos al llarg del matí. També es
podran dur a terme les que es facen a l’exterior sense transport, com ara, visita a la biblioteca
municipal, rutes guiades a la Torre de St. Josep… La resta de les activitats només es duran a terme
si la situació sanitària millora i ens permet el seu desenvolupament sense unes mesures tan
restrictives.
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7. Elements transversals

 7.1 Foment de la lectura. Comprensió lectora. Expressió oral i escrita.

El Pla de Foment de la Lectura té l'objectiu de millorar l’hàbit i la competència lectora entre
l’alumnat. Segons l’orde de Conselleria que en regula la seua aplicació, “El pla de foment de la
lectura és una proposta o línia de treball que comprén el conjunt d’objectius, metodologies i
estratègies d’un centre educatiu que conflueixen per promoure el desenvolupament de la
competència lectora de manera transversal (en totes les àrees, matèries i àmbits) i de la
competència escriptora en tot tipus de textos (impresos, visuals, audiovisuals) i de suports
(analògics, digitals...), a més d’accions al voltant de la dinamització de la lectura i de la gestió i la
dinamització de la biblioteca escolar com a espai educatiu”.
En el nostre departament, el Pla posa un accent específic en la promoció de la lectura en valencià,
amb el convenciment que la lectura és una eina de progrés i de cohesió social. Disposar d’una bona
competència lectora resulta fonamental per a excel·lir en la societat del coneixement. Seria ideal la
implicació del màxim nombre d’actors possible: alumnes, pares, professors…
Els objectius que pretenem assolir són els següents:
a) Desenvolupar intervencions educatives inclusives i canvis organitzatius i metodològics que
donen resposta a les necessitats educatives des d’una perspectiva inclusiva.
b) Incrementar el percentatge d’alumnat que assoleix els objectius i les competències clau
corresponents.
c) Augmentar la taxa de titulació de l’alumnat en l’educació secundària obligatòria.
f) Desenvolupar accions per a previndre i compensar les desigualtats en educació des d’una
perspectiva inclusiva.
g) Garantir que l’alumnat assolisca una competència plurilingüe efectiva.

Algunes claus del diagnòstic sobre aquesta qüestió són:
1. L’hàbit i la competència lectora al nostre entorn són clarament millorables.
2. Hi trobem dificultats a l’hora d’expandir l’hàbit i la competència lectora.
3. Es detecta la necessitat de potenciar la presència mediàtica i la projecció social de la lectura.

Per a millorar aquesta situació el PFL proposa:
1. Crear activitats de foment de la lectura des del Departament o en coordinació amb altres
Departaments i/o instàncies de l’institut: participació en concursos literaris (Sambori, Consum, 8 de
Maig, …), El bosc dels versos, Una mar de relats, assistència a representacions teatrals i col·loqui
amb els actors/directors, trobada amb escriptors, visita a Biblioteques, organització de recitals de
poesia amb acompanyament musical fet per alumnes o amb la participació d’escriptors i músics de
fora, assistència a espectacles de caràcter literari, etc. Totes aquestes activitats tindran la
corresponent descripció i registre per part del Departament d’Activitats Extraescolars sempre que
s’escaiga.
Per promoure la col·laboració i participació de les famílies es proposarà l’organització de xarrades
sobre lectura o escriptura dirigides a les famílies. L’organització de recitals i altres actes amb la
presència de les famílies com a públic. Finalment, tenim la intenció també de publicar produccions
de l’alumnat a la web del departament o del centre.
2. La coordinació fonamentalment dels departaments de llengües a l’hora de triar els llibres de
lectura i implicar a la resta de departaments per tal que estimulen i animen els alumnes a llegir. En
aquest sentit, remarquem l’esforç que fa el Departament per tal d’augmentar l’optativitat en les
lectures i per diversificar les formes d’avaluar-les. Mitjançant la Caporalia d’Estudis ens coordinem
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amb la resta de Departaments per tancar una oferta de lectures variada, harmònica, suficient i
adequada al nivell.
3. Des del curs 16/17 es va posar en marxa un Club de Lectura amb una implicació important per
part del nostre Departament. Aquest Club no podrà continuar vigent durant el curs 20/21 a causa de
les limitacions que ens imposa la situació generada per la COVID-19 i perquè el departament no
disposa de cap hora per tal d'organitzar l'activitat  del Club.

La lectura és important, és la millor eina amb què comptem per a aprendre una llengua. Com
assenyala el currículum, cal fomentar l’hàbit lector des de totes les àrees de l’ESO. L'ensenyament
de la lectura mecànica ha de donar pas a la lectura comprensiva i s’ha de potenciar el fet de llegir
com un mecanisme per a assolir tot un seguit d'objectius relacionats no només amb la lingüística,
sinó amb tots els àmbits d'aprenentatge. A més, cal crear en l’alumnat l’hàbit lector.
Per aquest motiu, manllevat del camp de l'ensenyament de segones llengües, actualment s'ha de
potenciar dos tipus de lectura diferents: la lectura intensiva i la lectura extensiva.

La lectura intensiva es treballa a l’aula, amb textos curts que ens permeten treballar les
microhabilitats i els diversos tipus de comprensió. El primer apartat de cada unitat conté una gran
varietat de textos pertanyents a tipologies textuals diferents per a treballar la comprensió i, al mateix
temps, l’expressió oral.
La lectura extensiva es durà a terme fora de l’aula. Durant el curs els alumnes hauran de realitzat
tres lectures preceptives que valorarem com a contingut procedimental. A més, podran realitzar una
lectura voluntària més que servirà per pujar nota.

7.1.1. Lectures preceptives:

curs 1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació apujar nota

1r ESO Enric Senabre, L'infinit a
les teues mans, Bromera

Mites i llegendes de
l’Antic Egipte,
Vicens Vives

R. Garcia/C.
Alberola, Joan, el
Cendrós, Bromera

Raquel Ricart, Van
ploure estrelles,
Tàndem

2n ESO Agustín Fernández Paz,
Aire negre, Bromera.
Wendy ataca

L’infinit no acaba
mai, E. Senabre

A triar entre:

● Silvestre
Vilaplana,
La mirada
d’Al-Azraq,
Marfil

● Andreu
Martín, La
nit que
Wendy va
aprendre a
volar,
Bromera

● Qualsevol
altra lectura
proposada
per
l’alumnat
amb el

Gemma Pasqual,
Xènia, tens un
whatsapp,
Barcanova
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vistiplau
del
professorat

3r ESO Silvestre Vilaplana, El
triangle rosa, Bromera

● Tirant lo
Blanch, J.
Martorell,
Vicerns
Vives

● El llibre de
les bèsties,
R.Llull,
Bromera

● Història de
Jacob
Xalabín,
Anònim,
Bromera

A triar entre:
● Dario Fo,

Ací no paga
ni déu,
Bromera

● Jordi Sierra
i Fabra, El
somriure
del diable,
Bromera

● Ramon
Llull, El
llibre de les
bèsties,
Bromera

● Joaquim
González
Caturla,
Mirant la
lluna,
Bromera

● Agustín
Fernández
Paz, Cartes
d’hivern,
Bromera

● Qualsevol
altra lectura
proposada
per
l’alumnat
amb el
vistiplau
del
professorat

● Joanot
Martorell,
Tirant lo
Blanc,
Vicens
Vives

● Estic
insuporta-
ble, i què?
Vicent
Sanherme-
lando

4t ESO ● Aquell agost amb
punt final, Joanjo
Garcia, Bromera

● Córrer
sense por ,
Giuseppe
Catozzella,
Sembra
Llibres.

● L’últim
vaixell,
Gemma
Pasqual

A triar entre:
● Dones, I.

Clara Simó,
Bromera

● La serp
blanca, E.
Iborra,
Tàndem.

● Cartes
d’hivern, A.
Fdez. Paz,
Bromera
(PR4)
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1r BAT Y, Violeta Ricart, Ed.
Àmsterdam

Terra baixa, À.
Guimerà. Ed.
Sembra llibres

Joanot Martorell,
Tirant lo  Blanc, 3i4
(La part Tirant a
Anglaterra) Per
concretar

A triar entre:
● Patricia

Highsmith,
El talent de
Ripley, La
magrana

● Cormac
McCarthy,
La
carretera,
Ed. 62

● Ernst
Haffner, La
banda de
Berlín, La
campana

● Tu i jo,
Niccolò
Ammaniti,
Angle
Editorial

● Víctor
Labrado,
Veus, la
mar

Lit.
Univ.

SÒFOCLES, Èdip rei,
La Magrana. Trad. de
Joan Castellanos.
DANTE, Infern (cants
I-VIII). Ed. Labutxaca.
Trad. Joan F. Mira. de

SHAKESPEAR
E, Hamlet.
Quaderns Crema.
Trad. Joan
Sellent.
FLAUBERT,
Madame Bovary.
Ed. Labutaxa.
Trad. Lluís M.
Todó.

Selecció de
poemes feta pel
docent de
BAUDELAIRE,
Les flors del mal.
Ed. Labutxaca.
Trad. Jordi
Llovet. KAFKA,
La metamorfosi.
Ed. Proa. Trad.
Jordi Lovet.

2n BAT Mercè Rodoreda, La
plaça del diamant,
Bromera

● Joan Fuster,
Diccionari
per a
ociosos,
Ed. 62

● Vicent
Andrés
Estellés,
Llibre de
meravelles,
3i4

Rodolf Sirera,
L’assassinat del
doctor Moraleda.El
verí del teatre, Ed.
62

Ferran Torrent,
Gràcies per la
propina, Bromera
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1 Les lectures podran rotar d’avaluació en els diferents grups de cada nivell per tal d’aprofitar
millor els recursos de la biblioteca.

Bona part de les lectures preceptives s'han pensat per a ser treballades per diferents departaments:
Història, Clàssiques, Anglés, Música... per tal que estimulen i animen els alumnes a llegir. A més a
més, algunes de les activitats complementàries (assistència a representacions teatrals, presentacions
de llibres, conèixer els autors dels llibres, visites literàries a la ciutat d'Alcoi, tertúlies dialogades,
exposicions orals sobre llibres de poemes, dramatitzacions...) s'han programat per a millorar l'hàbit
lector. També s’ha tingut en compte que moltes de les lectures proposades són una font per al debat
i la reflexió a l’entorn dels temes proposats per la comissió de convivència: gèneres,
multiculturalisme, identitat sexual, etc.

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

En coordinació amb el Departament de Castellà i la Caporalia d’Estudis, incloem en la present
programació el tractament de la Competència Digital mitjançant la distribució per cursos d’alguns
dels ítems bàsics que els alumnes han de dominar:

1r ESO (Departament de Castellà) Gestió d’arxius i carpetes, edició bàsica
(desplaçament, selecció, còpia-enganxa),
format dels caracters, alineació, ortografia,
inserció d’imatges, ...

2n ESO (Departament de Valencià) Buscar i substituir, taules, disseny de pàgines,
llistats, impressió, dibuixos, quadres de text, ...

3r ESO (tots dos) Encapçalament, paràgrafs, notes peu de pàgina,
inserció de pàgines, gràfics, còpia d’imatges,
rotació i edició. Edició de presentacions amb
imatges i vídeos, ...

4t ESO (tots dos) Edició de vídeos, plantilles, enregistraments
d’àudios, ...
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Els alumnes han d’assolir la competència digital, és a dir, dominar les habilitats necessàries per a
cercar, obtenir, processar i comunicar informació en diferents formats (textual, digital, audiovisual,
gràfic i sonor).
Per a afavorir aquest aprenentatge, durant el curs els alumnes posen en pràctica les normes bàsiques
per a presentar correctament treballs en diferents formats. Diverses sessions estan planificades a
l’aula d’informàtica i es duran a terme les següents activitats:

● Recerca d’informació i ús de diccionaris en línia
● Aspectes formals per a la presentació de treballs en format digital
● Activitats interactives de reforç dels continguts treballats

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

● Pissarra digital interactiva.
● Llibre digital.
● Activitats interactives: serveixen d’introducció a les que es treballen sobre el llibre i són

prèvies a l’activitat individual. Poden ser realitzades col·lectivament o individualment si
disposem de tauletes digitals o netbooks a classe. La seua disponibilitat a través d’Internet
permet que siguen treballades pels alumnes a casa, reforçant d’aquesta manera el treball
realitzat a classe.

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

 7.3 Emprenedoria.

Pel que fa a l’emprenedoria, la llengua contribueix a desenvolupar el sentit d’iniciativa i l’esperit
emprenedor, ja que afavoreix la creativitat i la capacitat d’interactuar amb la resta de persones i amb
el medi. Un treball adequat de la capacitat comunicativa contribueix a fer que els alumnes se senten
segurs a l’hora de defensar els seus punts de vista. La capacitat d’escoltar i entendre permet
desenvolupar actituds empàtiques amb els companys i les companyes, posar-se en el lloc de l’altre
per a aprendre a ser solidari i treballar en equip a la recerca de solucions per a projectes comuns.
Un nivell d’expressió adequat facilita el treball en equip, així com la interiorització de
microhabilitats com el respecte del torn de paraula, l’ús de paraules com «per favor», «gràcies»,
«perdó»… contribueix a fer dels xiquets de hui uns adults responsables, solidaris i capaços d’acarar
reptes en un món competitiu i complex.
D’altra banda, la innovació en la recerca de realitzacions artístiques, la capacitat de reacció i
improvisació, permet l’expressió de pensaments, sentiments i estats d’ànim. Així, a través dels
continguts de la present programació de Valencià: llengua i literatura, s’afavoreix el coneixement
propi, es facilita la consciència d’un mateix, es desenvolupa la percepció i es facilita l’encontre i la
cooperació amb els altres. Tot açò ens permet que l’alumnat tinga una actitud oberta i respectuosa
de cara a noves propostes, lectures i llengües de diferents països i cultures, a l’interés pel
coneixement d’una realitat multicultural en un món globalitzat. Del coneixement, passarà a la
comprensió i, per tant, a l’estima.

 7.4 Educació cívica i constitucional.

La llengua, sobretot en el seu vessant literari, facilita la construcció de la identitat individual i
potencia les relacions interpersonals enriquidores, per a enfortir la convivència, d’acord amb els
valors cívics socialment reconeguts.
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La literatura permet desenvolupar al màxim les possibilitats de xiquets i xiquetes, formar-se en el
respecte als drets humans i llibertats fonamentals i preparar-se per a assumir una vida responsable
en una societat lliure i tolerant amb les diferències.
Així, a través de la literatura, de l’aprenentatge de llengües i de l’intercanvi dialèctic, potenciem
l’adquisició de competències socials i cíviques personals, interpersonals i interculturals per a
participar en una societat cada vegada més diversificada. També fomentem els processos que
potencien la participació individual per a aconseguir fins col·lectius, enriquint les experiències
socials de l’alumnat, el respecte als altres i la convivència, de manera que es facilita l’adquisició
d’habilitats socials per a les relacions, i la participació activa en la vida cívica i democràtica.

7.5 Elements transversals vinculats al Pla d’Acció Tutorial.

Tant en el treball amb les lectures prescriptives o optatives, com amb els diferents textos, cançons,
pel·lícules, documentals o qualsevol altre material usat a classe, el professorat tindrà en compte el
treball en els valors de la diferència, entesa com a forma pròpia que les persones, societats, cultures,
pobles tenim de manifestar-nos en la realitat. El centre, a través de la Comissió per a la Igualtat i
la Convivència i a través del seu Pla d’Acció Tutorial, està compromés en la lluita contra la
desigualtat per qualsevol raó (sexe, origen, llengua, orientació sexual, …). Açò implica un esforç
per fer visible el treball i el valor d’aquells que culturalment s’han vist relegats a un segon terme,
especialment les dones en tant que creadores, artistes, científiques, etc.

7.6 Acords presos per l’equip de transició de primària a secundària.

L'equip de transició de primària a secundària va elaborar, per procurar la continuïtat entre
l'Educació Primària i l'Educació Secundaria Obligatoria, unes normes de comportament, ús de
materials i treball que cal tindre en compte en les programacions:
Normes de comportament:
Cal circular per la dreta en els corredors.
En entrar a l'aula, s’ha de traure el material sense esperar que el professor ho demane.
S’ha de demanar permís per entrar a l'aula si la porta està tancada.
Només es pot eixir de l'aula per un motiu justificat, amb permís del professor i portant el pas de
corredor.
Dins l'aula, cal estar en silenci i es vol dir alguna cosa, demana torn de paraula.
No es pot utilitzar cap aparell electrònic (mòbil, calculadora, mp3, ...) sense permís del professor.
Materials: En l'estoig cal portar sols tres bolis (blau, negre i roig), un llapis, goma d'esborrar,
maquineta de fer punta i regle de 20 cm. Si cal portar més material, s’ha de preparar un altre estoig
amb retoladors, llapiceres...
S’ha de comprar una llibreta per a cada assignatura. Mida A-4 quadriculada o de línees, no molt
grossa per evitar portar massa pes. El professor dirà si la vol de quadres o de línees.
A més, s’ha de portar una carpeta amb 10 fundes de plàstic per guardar fitxes o treballs de cada
assignatura. De forma progressiva, el professorat podrà anar introduint l’ús de l’arxivador en aquell
alumnat que considere que està madur per a prescindir de la llibreta.

Normes de treball:
Cada dia, a classe el professor explicarà i s’anirà elaborant la llibreta, que haurà de complir:
S’ha d’escriure normalment amb bolígraf blau o negre.
S’ha d’usar el llapis per esborranys i el roig per a les correccions.
No es pot utilitzar el corrector en cap cas. Les correccions han de ser discretes i sense taques.
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S’ha de posar títols i data.
S’ha d’escriure amb lletra clara i llegible.
Cal destacar definicions, apartats i resultats.
Cal numerar les pàgines soltes que s’alçaran en les fundes de plàstic.

8. Avaluació de la pràctica docent i indicadors d'èxit.
L’avaluació de la pràctica docent ha d’enfocar-se almenys en relació amb moments de l’exercici:

1. Programació.
2. Desenvolupament.
3. Avaluació.

Com a model, es proposa el següent exemple de fitxa d’autoavaluació de la pràctica docent:

MATÈRIA: CLASSE:

PROGRAMACIÓ

INDICADORS D’ÈXIT Puntuació
de l’1 al 10 Observacions

Els objectius didàctics s’han formulat en funció
dels estàndards d’aprenentatge avaluables que
concreten els criteris d’avaluació.
La selecció i temporització de continguts i
activitats s’han ajustat.
La programació ha facilitat la flexibilitat de les
classes, per a ajustar-se a les necessitats i els
interessos dels alumnes tant com s’ha pogut.
Els criteris d’avaluació i qualificació han sigut
clars i els alumnes els coneixien, i han permés
fer un seguiment del seu progrés.
La programació s’ha fet en coordinació amb la
resta del professorat.

DESENVOLUPAMENT

INDICADORS D’ÈXIT Puntuació
de l’1 al 10 Observacions

Abans d’iniciar una activitat, s’ha fet una
introducció sobre el tema per a motivar els
alumnes i saber els seus coneixements previs.
Abans d’iniciar una activitat, s’ha exposat i
justificat el pla de treball (importància, utilitat,
etc.), i s’ha informat els alumnes sobre els
criteris d’avaluació.
Els continguts i activitats s’han relacionat amb
els interessos dels alumnes i s’han construït
sobre els seus coneixements previs.
S’ha oferit als alumnes un mapa conceptual del
tema perquè sempre estiguen orientats en el
procés d’aprenentatge.
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Les activitats proposades han sigut variades en la
seua tipologia i tipus d’agrupament, i han
afavorit l’adquisició de les competències clau.
La distribució del temps a l’aula és adequada.

S’han utilitzat recursos variats (audiovisuals,
informàtics, etc.).
S’han facilitat estratègies per a comprovar que
els alumnes entenen i que, si cal, saben demanar
aclariments.
S’han facilitat als alumnes estratègies
d’aprenentatge: lectura comprensiva, com buscar
informació, com redactar i organitzar un treball,
etc.
S’ha afavorit l’elaboració conjunta de normes de
funcionament a l’aula.
Les activitats grupals han sigut suficients i
significatives.
L’ambient de la classe ha sigut adequat i
productiu.
S’ha proporcionat a l’alumne informació sobre el
seu progrés.
S’han proporcionat activitats alternatives quan
l’objectiu no s’ha aconseguit en primera
instància.
Hi ha hagut coordinació amb altres professors.

AVALUACIÓ

INDICADORS D’ÈXIT Puntuació
de l’1 al 10 Observacions

S’ha fet una avaluació inicial per a ajustar la
programació a la situació real d’aprenentatge.
S’han utilitzat de manera sistemàtica diferents
procediments i instruments d’avaluació, que han
permés avaluar continguts, procediments i
actituds.
Els alumnes han disposat d’eines
d’autocorrecció, autoavaluació i coavaluació.
S’han proporcionat activitats i procediments per
a recuperar la matèria als alumnes amb alguna
avaluació suspesa o amb la matèria pendent del
curs anterior o en l’avaluació final ordinària.
Els criteris de qualificació proposats han sigut
ajustats i rigorosos.
S’ha informat adequadament els pares sobre el
procés d’avaluació: criteris de qualificació i
promoció, etc.

A més, sempre resulta convenient escoltar també l’opinió dels usuaris. En aquest sentit, és
interessant proporcionar als alumnes una via perquè puguen manifestar la seua opinió sobre alguns
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aspectes fonamentals de l’assignatura. Per a això, pot utilitzar-se una sessió informal en la qual
s’intercanvien opinions, o bé passar una senzilla enquesta anònima perquè els alumnes puguen
opinar amb total llibertat.
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9. Annex (I)

 9.1. Programació de Formació Bàsica. Mòdul Lingüisticosocial

9.1.1. Continguts:
Mòdul professional: Comunicació i Societat I.
Duració: 158 hores.
Unitat formativa 1. Societat I.
Duració. 38 hores.
Valoració de les societats prehistòriques i antigues i la seua relació amb el medi natural:
– Els paisatges naturals. Aspectes generals i locals.
· Factors i components del paisatge natural: clima, relleu, hidrografia i vegetació natural. El territori
espanyol.
· Comentari de gràfiques sobre temps i clima.
– Les societats prehistòriques.
· Distribució de les societats prehistòriques. La seua relació amb el medi ambient.
· El procés d’hominització. Del nomadisme al sedentarisme.
· Art i pensament màgic. Estratègies de representació i la seua relació amb les arts audiovisuals
actuals.
– El naixement de les ciutats.
· L’hàbitat urbà i la seua evolució.
· Gràfics de representació urbana.
· Les societats urbanes antigues. Els orígens del món mediterrani.
· La cultura grega: extensió, trets i fites principals.
· Característiques essencials de l’art grec. Models arquitectònics i escultòrics: el cànon europeu.
· La cultura romana. Extensió militar i comercial. Característiques socials i polítiques.
· Característiques essencials de l’art romà. Models arquitectònics i escultòrics.
· Perspectiva de gènere en l’estudi de les societats urbanes antigues.
· Presència i pervivència de Grècia i Roma en la península Ibèrica i el territori espanyol.
– Tractament i elaboració d’informació per a les activitats educatives.
· Autonomia.
· Fonts i recursos per a obtindre informació.
· Recursos bàsics: guions, esquemes i resums, entre altres recursos.
· Ferramentes senzilles de localització cronològica.
· Estratègies de composició d’informació escrita. Ús de processadors de text.
· Vocabulari seleccionat i específic. Valoració de la creació de l’espai europeu en les edats mitjana i
moderna.
– L’Europa medieval.
· L’extensió i localització dels nous regnes i territoris.
· Característiques i principals fites històriques de la societat feudal.
· Pervivència d’usos i costums. L’espai agrari i les seues característiques.
· El contacte amb altres cultures. El món musulmà: naixement i expansió. Comerç amb Orient.
· Relacions entre cultures en l’actualitat.
– L’Europa de les monarquies absolutes.
· Les grans monarquies europees: ubicació i evolució sobre el mapa en el context europeu.
· Principis de la monarquia absoluta.
· La monarquia absoluta a Espanya. Les societats modernes: nous grups socials i expansió del
comerç.
· Evolució del sector productiu durant el període.
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– La colonització d’Amèrica.
· El desembarcament castellà: 1492, causes i conseqüències.
· L’imperi americà espanyol. Altres imperis colonials.
· Les societats ameríndies: destrucció, sincretisme i mestissatge. Aportacions a la cultura espanyola.
– Estudi de la població.
· Evolució demogràfica de l’espai europeu.
· La primera revolució industrial i les seues transformacions socials i econòmiques.
· Indicadors demogràfics bàsics per a analitzar una societat. Trets i característiques de la població
europea i mundial actuals.
· Comentari de gràfiques de població: pautes i instruments bàsics.
– L’evolució de l’art europeu de les èpoques medieval i moderna.
· L’art medieval: característiques i períodes principals.
· El Renaixement: canvi i transformació de l’art.
· Profunditat i ús del color en la pintura i la seua evolució fins al Romanticisme.
· Pautes bàsiques per al comentari d’obres pictòriques.
– Tractament i elaboració d’informació per a les activitats educatives.
· Busca d’informació a través d’Internet. Ús de repositoris de documents i enllaços web.
· Recursos bàsics: resums, fitxes temàtiques, biografies, fulls de càlcul o similars, elaboració, entre
d’altres.
· Vocabulari específic.

Unitat formativa 2. Comunicació en Llengua Castellana i Valenciana I.
Duració. 82 hores.
Utilització d’estratègies de comunicació oral en llengua castellana i valenciana:
– Textos orals.
· Tipus i característiques.
· Característiques dels reportatges.
· Característiques de les entrevistes.
– Aplicació de l’escolta activa en la comprensió de textos orals.
· Memòria auditiva.
· Atenció visual.
· Empatia.
· Estratègies lingüístiques: parafrasejar, emetre paraules de reforç o compliment, resumir, entre
d’altres.
– Pautes per a evitar la disrupció en situacions de comunicació oral.
– L’intercanvi comunicatiu.
· Elements extralingüístics de la comunicació oral.
· Usos orals informals i formals de la llengua.
· Adequació al context comunicatiu.
· El to de veu.
– Aplicació de les normes lingüístiques en la comunicació oral. Organització de la frase: estructures
gramaticals bàsiques. Coherència semàntica.
– Composicions orals.
· Exposicions orals senzilles sobre fets de l’actualitat.
· Presentacions orals senzilles.
· Ús de mitjans de suport: audiovisuals i TIC. Utilització d’estratègies de comunicació escrita en
llengua castellana i valenciana:
– Tipus de textos. Característiques de textos propis de la vida quotidiana i professional.
– Estratègies de lectura: elements textuals.
· Prelectura.
· Lectura.
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· Postlectura.
– Pautes per a la utilització de diccionaris diversos.
· Tipus de diccionaris.
· Recursos en la xarxa i el seu ús.
– Estratègies bàsiques en el procés de composició escrita.
· Planificació.
· Textualització.
· Revisió.
· Aplicació en textos propis de la vida quotidiana, en l’àmbit acadèmic i en els mitjans de
comunicació.
– Presentació de textos escrits en distints suports.
· Aplicació de les normes gramaticals.
· Aplicació de les normes ortogràfiques.
· Instruments informàtics de programari per a l’ús en processadors de text.
– Textos escrits.
· Principals connectors textuals.
· Aspectes bàsics de les formes verbals en els textos, amb especial atenció als valors aspectuals de
perífrasis verbals.
· Funció subordinada, substantiva, adjectiva i adverbial del verb.
· Sintaxi: enunciat, frase i oració; subjecte i predicat; complement directe, indirecte, de règim,
circumstancial, agent i atribut.
Lectura de textos literaris en llengua castellana i valenciana anteriors al segle XIX:
– Pautes per a la lectura de fragments literaris.
– Instruments per a la recollida d’informació de la lectura d’una obra literària.
– Característiques estilístiques i temàtiques de la literatura en llengua castellana i valenciana a partir
de l’edat mitjana fins al segle XVIII.
· Literatura medieval.
· Renaixement.
· El Segle d’Or.
· La literatura il·lustrada.
– La narrativa. Temes i estils recurrents segons l’època literària.
· Valoració dels recursos estilístics i expressius més significatius.
· Pautes per a l’elaboració de composicions pròpies breus sobre temes d’interés.
– Lectura i interpretació de poemes. Temes i estils recurrents segons l’època literària.
· Valoració dels recursos estilístics i expressius més significatius.
· Pautes per a l’elaboració de composicions pròpies breus sobre temes d’interés.
– El teatre. Temes i estils segons l’època literària.

file8a60934292d5ab0a94a76479411487.odt Pàgina 128 de 138



Mòdul professional: Comunicació i Societat II.
Unitat formativa 1. Societat II.
Duració. 30 hores.

1.- Valoració de les societats contemporànies:
– La construcció dels sistemes democràtics.
· La Il·lustració i les seues conseqüències.
· La societat liberal.
· El pensament liberal.
· L’era de les revolucions: característiques principals i localització geogràfica.
· La societat liberal espanyola. Principals fites i evolució.
· La societat democràtica.
· Els moviments democràtics des del segle XIX.
· Les preocupacions de la societat actual: igualtat d’oportunitats, medi ambient i participació
ciutadana.
– Estructura econòmica i la seua evolució.
· Principis d’organització econòmica. L’economia globalitzada actual.
· La segona globalització. Sistemes colonials i segona revolució industrial.
· Crisi econòmica i model econòmic keynesià.
· La revolució de la informació i la comunicació. Els grans mitjans: característiques i influència
social.
· Tercera globalització: els problemes del desenrotllament.
· Evolució del sector productiu propi.
– Relacions internacionals.
· Grans potències i conflicte colonial.
· La guerra civil europea.
· Causes i desenrotllament de la Primera Guerra Mundial i les seues conseqüències.
· Causes i desenrotllament de la Segona Guerra Mundial i les seues conseqüències.
· Els altres conflictes: la guerra civil espanyola en el seu context.
· Descolonització i guerra freda. La dictadura franquista en el seu context.
· El món globalitzat actual.
· Espanya en el marc de relacions actual. Llatinoamèrica i el Magrib.
– La construcció europea.
– Art contemporani.
· El significat de l’obra artística en el món contemporani globalitzat.
· La ruptura del cànon clàssic. Avantguardes històriques. L’art actual. Gaudi i construcció de criteris
estètics.
· El cine i el còmic com a entreteniment de masses.
– Tractament i elaboració d’informació per a les activitats educatives.
· Treball col·laboratiu.
· Presentacions i publicacions web.

2.- Valoració de les societats democràtiques:
– La Declaració Universal de Drets Humans.
· Els drets humans en la vida quotidiana.
· Conflictes internacionals actuals.
· Els organismes internacionals.
– El model democràtic espanyol.
· Característiques dels models democràtics existents: el model anglosaxó i el model continental
europeu. La seua extensió a altres societats.
· La construcció de l’Espanya democràtica.
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· La Constitució espanyola. Principis. Carta de drets i deures i les seues implicacions en la vida
quotidiana. El model representatiu. Model territorial i la seua representació en el mapa.
– El principi de no-discriminació en la convivència diària.
– Resolució de conflictes.
· Principis i obligacions que ho fonamenten.
· Mecanismes per a la resolució de conflictes.
· Actituds personals davant dels conflictes.
– Tractament i elaboració d’informació per a les activitats educatives.
· Processos i pautes per al treball col·laboratiu.
· Preparació i presentació d’informació per a activitats deliberatives.
· Normes de funcionament i actituds en el contrast d’opinions.

Unitat formativa 2. Comunicació en Llengua Castellana i Valenciana II.
Duració. 98 hores.

1.- Utilització d’estratègies de comunicació oral en llengua castellana i valenciana:
– Textos orals.
· Característiques dels formats audiovisuals.
· Característiques de les conferències, xarrades o altres formats de caràcter acadèmic.
– Tècniques d’escolta activa en la comprensió de textos orals.
· Memòria auditiva.
· Atenció visual.
· Recursos per a la presa de notes.
– L’exposició d’idees i arguments.
· Organització i preparació dels continguts: il·lació, successió i coherència.
· Estructura.
· Ús de la veu i la dicció.
· Usos orals informals i formals de la llengua.
· Adequació al context comunicatiu.
· Estratègies per a mantindre l’interés.
· Llenguatge corporal.
– Aplicació de les normes lingüístiques en la comunicació oral.
· Organització de la frase: estructures gramaticals bàsiques.
· Coherència semàntica.
– Utilització de recursos audiovisuals.

2.- Utilització d’estratègies de comunicació escrita en llengua castellana i valenciana:
– Treballs, informes, assajos i altres textos acadèmics i científics.
– Aspectes lingüístics que cal tindre en compte.
· Registres comunicatius de la llengua; factors que en condicionen l’ús.
· Diversitat lingüística espanyola.
· Variacions de les formes díctiques en relació amb la situació.
· Estil directe i indirecte.
– Estratègies de lectura amb textos acadèmics.
– Pautes per a la utilització de diccionaris especialitzats.
– Estratègies en el procés de composició d’informació acadèmica.
– Presentació de textos escrits.
Aplicació de les normes gramaticals.

· Aplicació de les normes ortogràfiques.
· Aplicació de normes tipogràfiques.
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· Instruments de suport per a millorar el text. Composició i maquetació.
Usos avançats del processador de text.

– Anàlisi lingüística de textos escrits.
· Connectors textuals: causa, conseqüència, condició i hipòtesi.
· Les formes verbals en els textos. Valors aspectuals de les perífrasis verbals.
· Sintaxi: complements; oracions compostes.
· Estratègies per a millorar l’interés de l’oient.

3.- Interpretació de textos literaris en llengua castellana i valenciana des del segle XIX:
– Pautes per a la lectura i interpretació de textos literaris.
– Instruments per a la recollida d’informació de la lectura d’una obra literària.
– La literatura en els seus gèneres.
· Característiques de la novel·la contemporània.
· Les formes poètiques i teatrals a partir de les avantguardes històriques.
– Evolució de la literatura en llengua castellana i valenciana des del segle XIX fins a l’actualitat.

Unitat formativa 3: Comunicació en Llengua Anglesa 2 (Comunicació i Societat II)
Duració: 30 hores

1. Interpretació i comunicació de textos orals quotidians en llengua anglesa:

● Distinció d’idees principals i secundàries de textos orals breus i senzills, missatges directes i
conversacions telefòniques, presentats de manera clara i organitzada.

● Descripció d’aspectes concrets de persones, relacions socials, llocs, servicis bàsics,
objectes i gestions senzilles.

● Experiències de l’àmbit personal, públic i professional: servicis públics, procediments
administratius senzills, entre d’altres.

● Narració d’esdeveniments i experiències del moment present, passat i futur: activitats molt
rellevants de l’activitat personal i professional.

● Lèxic, frases i expressions per a entendre’s en transaccions i gestions quotidianes de l’àmbit
personal i professional.

● Tipus de textos i la seua estructura: models de comunicacions formals i informals.

Recursos gramaticals:

● Temps i formes verbals simples i compostes. Formes no personals del verb.

● Funcions comunicatives associades a situacions habituals: expressar actituds; demanar un
favor; influir en l’interlocutor, entre d’altres.

● Elements lingüístics fonamentals.

● Marcadors del discurs: estructuradors, connectors i reformuladors.

● Oracions subordinades d’escassa complexitat.
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● Estratègies de comprensió i escolta activa: ús del context verbal i dels coneixements previs
del tema.

● Pronunciació de fonemes o grups fònics que presenten més dificultat. Patrons d’entonació i
ritme més habituals.

● Ús de registres adequats en les relacions socials. Normes de cortesia de països de parla
anglesa en situacions habituals de l’àmbit personal i professional.

2. Interacció en conversacions en llengua anglesa:

● Estratègies d’interacció per a mantindre i seguir una conversació: atendre els aspectes més
rellevants i respectar els torns de paraula.

● Ús de frases estandarditzades per a iniciar el discurs, per a evitar silencis o fallades en la
comunicació, per a comprovar la interpretació adequada del missatge i altres.

3. Interpretació i elaboració de missatges escrits en llengua anglesa:

● Informació global i específica de missatges d’escassa dificultat referents a assumptes bàsics
quotidians de l’àmbit personal i professional: cartes comercials i socials, notes, xats,
missatges breus en fòrums virtuals.

● Composició de textos escrits breus i ben estructurats: transformació, modificació i expansió
de frases. Combinació d’oracions: subordinades substantives i adverbials.

● Lèxic per a entendre’s en transaccions i gestions quotidianes, necessàries, senzilles i
concretes de l’àmbit personal i professional.

● Terminologia específica de l’àrea professional dels alumnes. Ús de textos característics
dels sectors d’activitat.

● Funcions comunicatives associades.

Recursos gramaticals:

● Marcadors del discurs: estructuradors, connectors i reformuladors. Ús dels nexes.

● Ús de les oracions simples i compostes en el llenguatge escrit.

● Estratègies i tècniques de compressió lectora: identificació del tema, inferència de
significats pel context.

● Propietats bàsiques del text: coherència i cohesió textual i adequació (registre de llengua,
context i situació).

● Normes socioculturals en les relacions de l’àmbit personal i professional en situacions
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quotidianes.

● Estratègies de planificació del missatge. Causes dels errors continuats i estratègies per a
suplir carències de vocabulari i estructura.

1. Interpretació i comunicació de textos orals quotidians en llengua anglesa:

● Distinció d’idees principals i secundàries de textos orals breus i senzills, missatges directes i
conversacions telefòniques, presentats de manera clara i organitzada.

● Descripció d’aspectes concrets de persones, relacions socials, llocs, servicis bàsics,
objectes i gestions senzilles.

● Experiències de l’àmbit personal, públic i professional: servicis públics, procediments
administratius senzills, entre d’altres.

● Narració d’esdeveniments i experiències del moment present, passat i futur: activitats molt
rellevants de l’activitat personal i professional.

● Lèxic, frases i expressions per a entendre’s en transaccions i gestions quotidianes de l’àmbit
personal i professional.

● Tipus de textos i la seua estructura: models de comunicacions formals i informals.

Recursos gramaticals:

● Temps i formes verbals simples i compostes. Formes no personals del verb.

● Funcions comunicatives associades a situacions habituals: expressar actituds; demanar un
favor; influir en l’interlocutor, entre d’altres.

● Elements lingüístics fonamentals.

● Marcadors del discurs: estructuradors, connectors i reformuladors.

● Oracions subordinades d’escassa complexitat.

● Estratègies de comprensió i escolta activa: ús del context verbal i dels coneixements previs
del tema.

● Pronunciació de fonemes o grups fònics que presenten més dificultat. Patrons d’entonació i
ritme més habituals.

● Ús de registres adequats en les relacions socials. Normes de cortesia de països de parla
anglesa en situacions habituals de l’àmbit personal i professional.

file8a60934292d5ab0a94a76479411487.odt Pàgina 133 de 138



2. Interacció en conversacions en llengua anglesa:

● Estratègies d’interacció per a mantindre i seguir una conversació: atendre els aspectes més
rellevants i respectar els torns de paraula.

● Ús de frases estandarditzades per a iniciar el discurs, per a evitar silencis o fallades en la
comunicació, per a comprovar la interpretació adequada del missatge i altres.

3. Interpretació i elaboració de missatges escrits en llengua anglesa:

● Informació global i específica de missatges d’escassa dificultat referents a assumptes bàsics
quotidians de l’àmbit personal i professional: cartes comercials i socials, notes, xats,
missatges breus en fòrums virtuals.

● Composició de textos escrits breus i ben estructurats: transformació, modificació i expansió
de frases. Combinació d’oracions: subordinades substantives i adverbials.

● Lèxic per a entendre’s en transaccions i gestions quotidianes, necessàries, senzilles i
concretes de l’àmbit personal i professional.

● Terminologia específica de l’àrea professional dels alumnes. Ús de textos característics
dels sectors d’activitat.

● Funcions comunicatives associades.

Recursos gramaticals:

● Marcadors del discurs: estructuradors, connectors i reformuladors. Ús dels nexes.

● Ús de les oracions simples i compostes en el llenguatge escrit.

● Estratègies i tècniques de compressió lectora: identificació del tema, inferència de
significats pel context.

● Propietats bàsiques del text: coherència i cohesió textual i adequació (registre de llengua,
context i situació).

● Normes socioculturals en les relacions de l’àmbit personal i professional en situacions
quotidianes.

● Estratègies de planificació del missatge. Causes dels errors continuats i estratègies per a
suplir carències de vocabulari i estructura.

9.1.2 Avaluació

PERCENTATGES
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FPB: Àmbit Comunicació i Societat I

Exàmens de continguts 40%

Activitats 30%

Actitud 30%

FPB: Àmbit Comunicació i Societat II
Exàmens de continguts 50%

Activitats 30%

Actitud 20%

Per aprovar el mòdul és necessari un 5 en la nota final.

Els alumnes de la FPB hauran de fer alguna de les lectures programades de 1r, 2n o 3r
d’ESO, una en valencià i una altra en castellà, a discreció del professorat atenent a les
seues capacitats i/o coneixements previs.

Les matèries (unitats formatives) de Socials i Llengua (Castellà i Valencià)
s’avaluaran per separat amb proves, treballs (individuals o de grup) i exàmens. Les
assignatures de Castellà i de Valencià tindran una nota conjunta.

Es tindrà en compte l’actitud a classe.
Valoració positiva d’aspectes com:

- Participació de forma ordenada
- Participació de forma activa i amb reflexió
- Respecta els companys i la professora quan intervenen
- Respecta els ensenyaments de la professora
- Puntualitat
- Atenció adequada de les instruccions del professorat
- Concentració, interés i motivació en les tasques de realització de les activitats
- Esforç per aprendre i millorar el nivell de coneixements general
- Acceptació del treball encomanat
 Valoració negativa d’aspectes com:
- Arribar a classe sense el material adequat per a treballar: quadern, bolígrafs,

dossier...
- Emissió de sons que destorben el desenvolupament del procés d’ensenyament /

aprenentatge
- Destorbar els companys mentre realitzen les tasques
- Manca de col·laboració en les tasques de recollida o preparació de l’aula
- Retard

Si un alumne perd el dret a l’avaluació contínua per culpa de les faltes d’assistència
(15%), podrà presentar-se a un examen a final de curs. En concret, el professorat
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prepararà unes proves per a cada matèria que haurà de realitzar l’alumne el dia dels
exàmens finals del mòdul de la seua classe. A més a més, l’alumne haurà de presentar
aquest dia unes activitats que se li hauran lliurat prèviament. L’examen de continguts
valdrà el 80% i les activitats lliurades el 20% en cada matèria.
En cas de no aprovar el mòdul en el període ordinari, l’alumnat tindrà un període
extraordinari per a recuperar el mòdul. En concret, el professorat prepararà unes
proves per a cada matèria que haurà de realitzar l’alumnat el dia oficial de
recuperació. L’examen suposarà el 80% de la nota i el 20% restant s’obtindrà de les
activitats realitzades durant el mes de repàs.

Si l’alumne deixa d’assistir a algun examen el professor podrà demanar-li que
justifique la falta amb algun document oficial per tal de poder repetir-li l’examen en
una altra data. Aquesta pràctica es farà a tots els cursos i nivells.

 9.2. Composició i organització del Departament

 

Professor/a
-Maria Justiniano Ortuño
-Francesc Signes Martínez
-M. Àngels Llorca Sellés
-M.Teresa Herrero Lloret
- Josepa M. Llorca Llinares
- Vicent Galiana Linares
- M. Dolores Iglesias Lloret
- Raül Fernandes Moreno

Professors/es curs 2021-2022 per cursos i matèries

1r ESO 2n
ESO

3r
ESO 4t ESO 1r

BAT.
2n

BAT. FPB PILO
Codo
cènci

a

Maria
Justiniano

3r D
3r E

2n
BAT
Y
Tuto-
ria

2n Tap.
(Cast-Va
l-GH)+
Anglés

Francesc
Signes

PR4+
Tutoria

1r
BAT.
X +
1r
BAT
Y LU
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M. Àngels
Llorca 3r B

1r
BAT.
Y

M.Teresa
Herrero

4t A
4t B
4t D

4
hores

Josepa M.
Llorca

1r F
ÀMBI
TS

2n A 4t C 2
hores

Vicent
Galiana

2n B,
2n C,
2n D
(Tutori
a) 2n E

2n
BAT.
X

1
hora

M.
Dolores
Iglesias

1r G
ÀMBI
TS//
Tutoria

3r A
3r C

2
hores

1
hora

Raül
Fernandes

1r H
ÀMBI
TS//
Tutoria

2n
ESO F

2n FPB
Jard.

1
hora

Càrrecs:

Cap de Departament: Josepa M. Llorca Llinares
Cap d’Estudis: Maria dels Àngels Llorca Sellés
Programa Intensiu de Llengües Oficials (PILO): M.Teresa Herrero / Vicent
Galiana / M. Dolores Iglesias
Coordinadora Banc de Llibres/ Biblioteca: Maria Justiniano Ortuño
Coordinadora d’Igualtat i Convivència: M.Teresa Herrero
Codocència: Josepa M. Llorca Llinares /M. Dolores Iglesias / Raül Fernandes

Cal dir que en aquest curs 2021-2022 el departament compta amb una nova
assignatura optativa a 1r de BAT, Literatura Universal, i serà impartida quatre hores
a la setmana pel professor Francesc Signes.

10. Annex  (II)

Mesures COVID-19
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L’evolució positiva de l’actual situació sanitària gràcies al procés de vacunació de la
major part del professorat i de l’alumnat permet que la modalitat d’ensenyament per
al curs 2021-2022 siga presencial en la seua totalitat. És a dir, hi assistiran cada dia
tots els grups i tots els nivells.
En cas contrari, que es produïra un gir negatiu en la situació sanitària, s’adaptarien
les mesures corresponents a la nova situació. Aquestes mesures estan contemplades
en el Pla de Contingència del centre.
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